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FORORD 
Denne utgaven av Hovedregister til Stortingsjorhandlinger følger samme plan som hovedre

gisteret for valgperioden 1981/82-1984/85, dvs. det omfatter en valgperiode på 4 år og er delt i to 
deler, et saksregister og ett talerregister. I forhold til forrige hovedregister har en foretatt enkelte 
typografiske endringer som forhåpentlig letter bruken av registeret. 

Hovedregisteret bygger på de årlige registre (9. del) for valgperioden 1985/86- 1988/89. Feil i 
årsregistrene er søkt opprettet ved utarbeidelsen av hovedregisteret. 

Saksregisteret omfatter innholdet i Seksjon 2 i årsregistrene, med tillegg av kapitlet REGJE
RINGEN OVERSENDT fra Seksjon l. I forhold til forrige hovedregister er antallet saksområder 
(emnegrupper) økt fra tidligere ca. 110 til214. Det er gjort ved en oppdeling av de større gruppe
ne i flere mindre, men en har også innlemmet en del lite brukte grupper i større. Emneordene for 
de 214 saksområdene er hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesielt for innholdsanalyse av 
saker behandlet i Stortinget. Innholdsfortegnelsen over saksområdene med sidehenvisninger 
viser emneordene i både alfabetisk og systematisk orden. 

En vesentlig forbedring burde det være at stikkordene bakerst i registeret nå i tillegg til å peke 
til saksområdet, også viser direkte til den enkelte innførsel. Dette skulle gjøre det langt hurtige
re enn før å finne fram til riktig sak, eller skaffe seg oversikt over Stortingets behandling av et 
gitt tema. Til hvert stikkord er det dessuten som oftest opplysninger som gjør det lettere å vur
dere om saken er relevant. 

En detaljert beskrivelse av registerets oppbygging og bruk, finnes i BRUKERVEILEDNIN
GEN på side 6*. 

Talerregisteret, den andre delen av hovedregisteret, omfatter innholdet i Seksjon 3 i årsregi
strene. Det er et register til Stortingstidende (referat fra møter i Storting, Odelsting og Lagting), 
som utgjør 7. og 8. del av serien Stortingsforhandlinger. 

Talerregisteret er ordnet alfabetisk etter talernes navn. Henvisningene til debattinnlegg er i 
kronologisk orden og fordelt på sesjoner under Storting, Odelsting og Lagting. I større debatter 
er innholdet i innleggene beskrevet ved hjelp av stikkord. 

Der talerne har møtt som innkalt vararepresentant, er dette anført under vedkommendes 
navn. 

Statsrådenes innlegg er tatt inn under deres navn. 

Stortingsarkivet, som er ansvarlig for utarbeidelsen av registrene, vil være takknemlig for 
kommentarer fra brukere. 

Stortingsarkivet, april1990. 
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STORTINGSFORHANDLINGENES INNDELING OG INNHOLD 

Regjeringens proposisjoner (forslag) og meldinger til Stortinget: 1.-4. del. 
Stortingets dokumenter, innstillinger og møtereferater: 5.-8. del. 
Felles register til de øvrige åtte delene: 9. del. 

l. del- som består av tre bind (A, B, C), inneholder: Trontalen. 
Beretningen om rikets tilstand. 
St.prp. nr. l, statsbudsjettet og trygdebudsjettet («Den gule bok») med særbudsjettene 
for hvert enkelt departement etter kapitler. 
Tilleggsproposisjoner til St. prp. nr. l. 

Foran i bindene er inntatt en innholdsfortegnelse over stats budsjettets enkelte kapit
ler under de forskjellige departementer og en fortegnelse i nummerorden over Tillegg 
til St.prp. nr. l. 

2. del- som består av to bind (a, b), inneholder: 
St. prp. nr. 2- og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

3. del- som består av tre bind (a, b, c) for sesjonen 1985-86 og fire bind (a, b, c, d) for sesjonene 
1986-87, 1987-1988 og 1988-89, inneholder: 
St. meld. nr. l - og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

4. del- som består av to bind (a, b) for sesjonen 1985-86, tre bind (a, b, c) for sesjonen 1987-88 og 
fire bind (a, b, c, d) for sesjonene 1986-87 og 1988-89, inneholder: 
Ot.prp. 't1r. l- og følgende nummer. Ot.meld. nr. l- og følgende nummer. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindene er i nummerorden. 

5. del - inneholder: 
Dokumenter til Stortinget og dets avdelinger. 
Faste dokumenter er: 
- Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende. administrasjonen av 

Svalbard. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker. 
- Årsberetning fra: 

Riksrevisjonen. 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Forvarets ombudsmannsnemnd. 
Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige. 
Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. 
Den Norske Nobelkomite. 
Den norske delegasjon til Den nordatlantiske forsamling. 

- Fortegnelse over: 
Svar fra Regjeringen vedkommende saker oversendt denne av Stortinget. 
Saker som i sesjonen er sendt komiteene til behandling. 

· De i sesjonen ikke behandlede saker. 
Private forslag fremsatt på Stortinget. 
Grunnlovsforslag. 

I tillegg til disse, dokumenter som er spesielle for ved kommende sesjon. 
Innholdsfortegnelsen foran i bindet er i nummerorden. 
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6. del- som består av tre bind (A l, A Il, B), inneholder: 
Bind A I: Innst.S. nr. l - og følgende nummer. 
Bind A Il: Budsjett-innst.S. nr. l (med eventuelle tillegg) - og følgende nummer. 
Budsjett-innst.S. I - og følgende romertall. 
Innholdsfortegnelsen foran i bind A I og A Il er ordnet etter fagkomiteer. 
Bind B: Innst.O. nr. l- og følgende nummer, Besl.O. og Besl.L. nr. 1- og følgende i sam
me nummerrekke. 
Innholdsfortegnelsen er for Innst.O.s vedkommende ordnet etter fagkomiteer, for Be
sLO. og Besl.L. i nummerorden. 

7. del -som består av tre bind (A, B, C) inneholder: 
Stortingstidende (referat fra møter i Stortinget). 

8. del - inneholder: 
Stortingstidende (referat fra møter i Odelstinget og i Lagtinget). Sist i 8. del finner en 
Lovheftet som inneholder alle lover vedtatt i sesjonen, ordnet kronologisk etter sank
sjonsdato. 

9. del- er et register for vedkommende sesjon og omfatter de øvrige åtte delene. 

Bd. 
Besl.L. 
Bes l. O. 
Bev. 
Budsj. 
Budsj.innst.S. 
De p. 
Dok. 
En dr. 
Gr.spm. 
Innst.O. 
Innst.S. 
Interp. 
Kap. 
L. tid. 
O. tid. 
Ot.meld. 
Ot.prp. 
Prp. 
Repr. 
S.tid. 
Sp.spm. 
Spm. 
St. meld. 
St. prp. 

FORKORTELSER OG FORKLARINGER 

bind 
Lagtingets anmerknmger til Odelstingets vedtak (6. del) 
Odelstingets vedtak (6. del) 
bevilgning 
budsjett 

= budsjett-innstilling til Stortinget (6. del) 
= departement 
= dokument (5. del) 
= endring 
= grunngitt spørsmål (7. del) 
= innstillinger til Odelstinget (6. del) 
= innstillinger til Stortinget (6. del) 
= interpellasjon (7. del) 
= kapittel (i statsbudsjettet) 
= Stortingsstidende (referat fra møte i Lagtinget, 8. del) 
= Stortingsstidende (referat fra møte i Odelstinget, 8. del) 
= meldinger til Odelstinget (4. del) 
= proposisjoner til Odelstinget (4. del) 
= proposisjoner (forslag til Odelstinget og Stortinget) 
= stortingsrepresentant 
= Stortingstidende (referat fra møte i Stortinget, 7. del) 
= spørretimespørsmål (7. del) 
= spørsmål til Presidentskapet 
= meldinger til Stortinget (3. del) 
= proposisjoner til Stortinget (l. og 2. del) 
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BRUKERVEILEDNING 

- Saksregisteret er alfabetisk ordnet i 214 saksområder (emner) og ca 2300 stikkord. I tillegg 
kommer kapitlet REGJERINGEN OVERSENDT. Dette inneholder forslag framsatt av re
presentanter i forbindelse med behandlingen av en sak og av Stortinget vedtatt oversendt Re
gjeringen. Forslagene er ordnet alfabetisk etter representantenes navn. 

- Emneordene for de 214 saksområdene er hentet fra en tesaurus som er utarbeidet spesielt for 
innholdsanalyse av saker behandlet i Stortinget. I tillegg til emneordene inneholder denne te
saurus en rekke oppslagsord som benyttes ved analysen. Emneordene er i registeret trykt 
med store bokstaver. 

- Stikkordene, som finnes samlet bakerst i registeret, har som oftest en nærmere beskrivelse av 
den aktuelle sak. Fra hvert stikkord pekes det til det saksområdet der saken er registrert med 
alle tilhørende dokumenter i kronologisk rekkefølge. 

- Fra hvert saksområde henvises det til beslektede saksområder. 

- Under saksområdet finnes sakene plassert i en av fire grupper etter sin art: 
I. Budsjett-saker inneholdende behandlingen av St.prp. l, Statsbudsjettet, dvs. bevilgninger 
på kommende års budsjett. 
Il. Alminnelige saker inneholdende saker behandlet i Stortinget, herunder tilleggsbevilgnin
ger på inneværende års budsjett, og interpellasjoner. 
Ill. Spørsmål omfatter spørretimespørsmål, grunngitte spørsmål, spørsmål til Presidentska
pet og spørsmål ved møtets slutt. 
IV. Lovsaker inneholdende saker behandlet i Odelsting og Lagting. 

- Under hver gruppe er sakene oppført i kronologisk orden etter behandlingsdato i Stortinget 
eller Odelstinget/Lagtinget (lovsaker). 

- Eksempel: 
Stikkord: 

Saksområde: 
Undergruppe: 
Sak nr.: 
Tittel: 
(lnnholds
beskrivelse:) 

Saksbehand
lingen 

Adopsjon, fødsels- og omsorgspenger ved- se FOLKETRYGD IV, l. 
Ambulansetransport i utlandet- se FOLKETRYGD IV, l. 
Fødselspengeordningene, endringer i- se FOLKETRYGD IV, l. 
Sykepenger for foreldre med alvorlig syke barn- se FOLKETRYGD IV, l. 

FOLKETRYGD 
IV. Lovsaker. 
l. 
Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om folketrygd og lov av 4. februar 1977 
nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljØ m.v. (Ambulansetransport i utlandet, 
fødselspengeordningene for hjemmeværende, ved adopsjon og flerbarns
fødsler, permisjon for foreldre med alvorlig syke barn.) 

Ot.prp. 12, ref. O.tid. 4, Innst. O. 2, O.tid. 7-18 (27.11.85), Besl. O. 3, L.tid. 3-5 
(10.12.85). Lov av 13.12.85. 

- Samme sak kan også være registrert under andre saksområder som er relevante for andre as
pekter ved saken. Saken anført i eksempelet ovenfor er bl.a. plassert under ARBEIDSMII.r 
JØ, ettersom den også inneholder en endring i arbeidsmiljøloven. 
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PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE . . . . . . . . 464 

REDNINGSTJENESTE ...... .... ... ........ 467 
REGJERINGEN ..... ........................ 469 
REGJERINGEN OVERSENDT ............. . 474 
REINDRIFT .... ........ .. .... ............... 493 
REISELIVSNÆRING ............. .. ........ 496 
RETTSVESEN . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . . 499 
RIKSREVISJONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 
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SAMER ... ............... . .... ............. .. 508 
SAMFERDSEL .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 
SAMLIVSFORMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 
SIKKERHET TIL SJØS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 
SIVILARBEIDERE .......................... 519 
SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 
SIVILLOVGIVNING . ....... ......... ..... .. 523 
SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
SJØFOLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 
SKATTEADMINISTRASJON ................ 533 
SKATTEAVTALER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 
SKATTEFRADRAG .. ......... . ............. 539 
SKATTELOVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 
SKATTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 
SKOGBRUK ................................ 556 
SOSIALVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 
SPESIALSKOLER ....... .. ............ ..... 564 
SPRÅK ........... .... . . ..................... 567 
STATENS LØNNSPOLITIKK . . . . . . . . . . . . . . . 569 
STATENS PERSONALPOLITIKK . ... . .... . . 571 
STATSADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 
STATSBANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 
STATSBEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
STATSBUDSJETTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
STATSEIENDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 
STATSFORFATNING . ..... . . ............ . ... 609 
STATSFORVALTNING .. ....... . ....... .. ... 611 
STATSLÅN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 
STORTINGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 
STORTINGETS ADMINISTRASJON . . . . . . . . 622 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN . . . . 624 
STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN . . ... . ...... ........ .. .. . . 638 
STORTINGSREPRESENTANTER . . . . . . . . . . 640 
STRAFFELOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 
STUDIEFINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 
SUBSIDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
SVALBARD ...... . ........ . ................ . 652 
SVANGERSKAP .. ....... ... ... . ........ . ... 655 
SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
SYKEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
SÆRAVGIFTER . ..... . ........ . . ......... .. . 679 

TANNLEG EVE SEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 
TELEKOMMUNIKASJONER . . . . . . . . . . . . . . . 688 
TELEVERKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 
TOLL .... .... .. ...... .. .............. .. ...... 694 
TRAFIKKSIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 
TRAKTATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 
TREFOREDLINGSINDUSTRI . . . . . . . . . . . . . . 704 
TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 
TRYGDER . . ............... ............. .. .. 707 

UNGDOMSARBEID .. . ........ ....... .. . .... 714 
UNIVERSITET ........ ... . .. . ......... .. .... 716 
UTDANNING . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. . . 719 
UTENRIKSHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
UTENRIKSSAKER ...... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 
UTVIKLINGSHJELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 



VALG ........................................ 745 
VANNKRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 
VAREHANDEL. . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. 749 
VARMEKRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 
VASSDRAGSREGULERING ................ 752 
VEGTRAFIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 
VEGVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 
VERFTSINDUSTRI ......................... 766 
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VETERINÆRVESEN .. .. ... .. .......... ..... 769 
VIDEREGÅENDE SKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 
VITENSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 
VOKSENOPPLÆRING ...................... 785 

ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . 788 



lO* 

Saksområder systematisk 

ARBEIDSLIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
- SYSSELSETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 
- ARBEIDSMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
- ARBEIDSVILKÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
- - BEDRIFTSDEMOKRATI . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
--LØNN ... . .. ... ... .. .. ... . .... . .. . .. . ... . 365 
- - FERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

ENERGI . ... . . ..... . . . ..... . .... .. . . . .... . ... 106 
- ELEKTRISITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
-- A1X)MKRA~ . . . .... .. . . . .. .... . ..... . . . 19 
-- VANNKRA~ .. ......... .. ........ .. . ... 747 
---VASSDRAGSREGULERING . . . .. . . .. 752 
-- VARMEKRA~ ......... ..... . .... .. . .. . 751 
-OLJE . ... .. .. ... ........ . .... . . ... ......... 419 
- - OLJEUTVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 
-- OWEOMSETNING . ..... ............ .. . 425 
- - DEN NORSKE STATS OLJE-

SELSKAP AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
-BARN . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 34 
--BARNEHAGER....... .. .. .. .. .... ... .. . 37 
- - BARNEVERN .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 42 
- LIKESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 
-SAMLIVSFORMER ...... ................. 514 
- - EKTESKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

FINANSER . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . 127 
- STATSB UDSJETIET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
- SKATIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 
- - SKATIELOVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 
--SKATTEADMINISTRASJON . . . ..... .. . 533 
- - SKATTEA VTALER . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 537 
--BEDRIFTSBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . 45 
- - PERSONBESKATNING . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
--SKATTEFRADRAG .. .. .. .. ........ .. .. . 539 
-AVGIFTER..... .. ............ .. ...... .. ... 26 
- - MERVERDIAVGIFT .. . ........ .. .. .. ... 374 
- - SÆRAVGIFTER ... ..... ... ....... .. .. ... 679 
- - 'ID LL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 
- PRISER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 
- - SUBSIDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
- KREDITTPOLITIKK . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . 312 
-- STATSLÅN .. .. .. . . .. . .. .. ...... .. .. ... . . 614 
- - BANKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
---NORGES BANK ...... ........ .. .. . .. . 408 
- - - STATSBANKER .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. 580 
-AKSJER .......... . ... . ......... . . . .... .. . . 

FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
-FISKERIREGULERING . ... ... .. . ... . . ... 144 

- FISKEFOREDLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
- FISKEOMSETNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
- FISKERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
-HAVBRUK ..... ................ .......... . 220 
- FANGST ... .. . .. ..... . .. . .. . . . ........ . ... 115 

FORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
- FORSVARSMATERIELL .. ... . . .... . .. .. .. 181 
- - A'IDMV ÅPEN .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 22 
- MILITÆRT PERSONELL . .. .. .. .. .. .. .. .. 376 
- NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) . . . . . . . . 388 
HANDEL .. . .. ... . . . . .. ...... . . .. ..... . . . . ... 215 
-VAREHANDEL . .. ...... . ..... .. .. .. ...... 749 
- - FORBRUKERSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
- UTENRIKSHANDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 
--EKSPORTREGULERING.. .. .. .... ... .. 97 
--IMPORTREGULERING . . ... ... .. . . ... . . 258 

HELSEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
-FOLKEHELSE .. . ...................... ... 153 
- HELSEINSTITUSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
- - SYKEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
- HELSEPERSONELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
- SVANGERSKAP . .. ..... .. ........... .. ... 655 
- FUNKSJONSHEMMEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
--FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE . . . . . 204 
- - PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE . . . . 464 
- TANNLEGEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

INDUSTRI . .. .. ... ..... .. ... .. . . ... . . . .... . . 259 
- INDUSTRIUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
- BERGVERK .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
- KRAFTKREVENDE INDUSTRI . . . . . . . . . . 310 
- PETROKJEMISK INDUSTRI . . . . . . . . . . . . . 440 
- SYKDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 
- TREFOREDLINGSINDUSTRI . . . . . . . . . . . . 704 
-VERFTSINDUSTRI .. . .... ....... .. ....... 766 
- STATSBEDRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 
- - NORSK HYDRO AS . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 411 
- - NORSK JERNVERK AS . .. .. .. . .. .. .. .. 413 

KIRKE ... . ... . . ... . ....... . .. ... .... .. . .... . 296 
- DEN NORSKE KIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
- TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 

KOMMUNIKASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
-POST .... .. .... . ..... . ............... .. ... . 452 
-TELEKOMMUNIKASJONER . . .... .. . . . . . 688 
- - TELEVERKET . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . . 691 
- SAMFERDSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 
- - JERNBANER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
--KYSTFART .... .. · ......... .. .......... .. 332 



- - LUFTFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 
- - VEGVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 
---VEGTRAFIKK ........................ 755 
- - - - TRAFIKKSIKKERHET . . . . . . . . . . . . . 697 
- - - FERGER .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 123 
-REISELIVSNÆRING ..................... 496 

KULTUR .................................... 322 
-KULTURVERN ........................... 325 
-KUNST ..... ............. .......... . ...... . 328 
- BIBLIOTEK OG LITIERATUR . . . . . . . . . . . 52 
-MASSEMEDIA ............................ 370 
- - KRINGKASTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
---NORSK RIKSKRINGKASTING ...... 416 
- - PRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 
-SPRÅK .................................... 567 
-IDRETT ................................... 255 
-UNGDOMSARBEID ...................... 714 
- VITENSKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 

LANDBRUK ................................ 333 
- JORDBRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
-HUSDYRBRUK ........................... 246 
-LANDBRUKSPRODUKTER ... ... ........ 340 
-JORDLOVER .............................. 292 
-SKOGBRUK .............................. 556 
-NATURSKADER .......................... 394 
-REINDRIFT ............................... 493 
- VETERINÆRVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

LOKALFORVALTNING ..................... 347 
- FYLKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
- - FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI . . . 200 
- KOMMUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 
- - KOMMUNENES ØKONOMI . . . . . . . . . . . . . 298 
- DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
- BYGNINGSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
- - BOLIGBYGGING .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 56 
---BOLIGFINANSIERING............... 58 
- - - - DEN NORSKE STATS HUSBANK . . 68 
- - - BOLIGSAMVIRKE .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 60 
-SAMER .... ........ ...... .. .. . ............. 508 

MILJØVERN ................................ 380 
- NATURVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
- FORURENSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
- KARTVERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 

RETTSVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 
- DOMSTOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
- SIVILLOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 
- STRAFFELOVGIVNING ............... .. . 644 
-POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET ..... ... 443 
--REDNINGSTJENESTE ................. 467 
- - LOTTERI OG SPILL . .. .. . .. .. . . . .. .. .. . 352 
- KRIMINALOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 
--FENGSLER . . . ........ .. ....... . ........ 119 
- PERSONVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 
-INNVANDRERE .......................... 270 
- SIVILARBEIDERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 
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- SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
-HANDELSFLÅTE ......................... 218 
- SJØFOLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 
-SIKKERHET TIL SJØS ................... 515 
- HAVNEVESEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

SOSIALVESEN .............................. 560 
- TRYGDER ................................ 707 
--BARNETRYGD .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. 40 
- - FOLKETRYGD .. . . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . 156 
-ELDREOMSORG.......................... 99 
-FORSIKRING ............................. 168 
-ALKOHOL... ... ... . . ... ......... ........ . 5 
- NARKOTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 

STATSFORFATNING ........................ 609 
-GRUNNLOVEN ..... . ....... ..... ......... 207 
-KONGEN .................................. 309 
-REGJERINGEN ........................... 469 
--REGJERINGEN OVERSENDT ......... . 474 
- STORTINGET ............................. 617 
- - STORTINGETS ADMINISTRASJON . . . . 622 
--STORTINGETS 

FORRETNINGSORDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 
- - STORTINGSREPRESENTANTER . . . . . . 640 
- - STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 

FORVALTNINGEN .. .................... 638 
--KLAGER TIL STORTINGET ........... . 297 
- - BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . . . 54 
--RIKSREVISJONEN ..................... 503 
-VALG ..................................... 745 
- POLITISKE PARTIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 

STATSFORVALTNING .... .............. .... 611 
- STATSADMINISTRASJON . . . . . . . . . . . . . . . . 576 
- - DEPARTEMENTER . . . . . .. . .. .. .. .. .. . . . 76 
-STATENS PERSONALPOLITIKK ........ 571 
- - STATENS LØNNSPOLITIKK . . . . . . . . . . . 569 
- STATSEIENDOMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 

UTDANNING ............................... 719 
- GRUNNSKOLE ........................... 210 
-VIDEREGÅENDE SKOLER .............. 772 
-HØGRE UTDANNING ................ .... 248 
--HØGSKOLER ........................... 251 
---DISTRIKTSHØGSKOLER . . . . . . . . . . . . 84 
- - UNIVERSITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 
- SPESIALSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
- PRIVATSKOLER .......................... 461 
- VOKSENOPPLÆRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 
-LÆREMIDLER ............................ 360 
- LÆRERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
-STUDIEFINANSIERING ................. 647 

UTENRIKSSAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 
- FREDSARBEID .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. 191 
- - NEDRUSTNING .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. 402 
- INTERNASJONAL RETT . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
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--GRENSESPØRSMÅL ................... 205 --NATO (POLITISKE SPM) ............. ; . 391 
- - TRAKTATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 - - NORDISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . . . . . 404 
- - MENNESKERETTIGHETER . . . . . . . . . . . 371 - - ØKONOMISK SAMARBEID . . . . . . . . . . . . 788 
-INTERNASJONALT SAMARBEID ........ 278 - - - EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET) . . 95 
--FN ...... ................... . ............. 146 - - UTVIKLINGSHJELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 
---FN-STYRKER ................. .. ...... 150 - POLAROMRÅDER ........................ 441 
- - EUROPARÅDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - - SVALBARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 
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dipapirsentralen.) 
(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om hva som 

bør gjøres for å hindre monopoldannelser 
og fremme konkurranse i børsvirksomhe
ten, S. tid. 2095-2096 (26.2.86). 

2. Sp.spm. fra Arve Berg, framsatt av Rikard 
Olsvik, om vedtektene for Verdipapir
sentralen vil fastslå at den skal legges 
utenfor Oslo, S.tid. 2345-2346 (9.4.86). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 21. mars 1947 nr. 2 om 

skattlegging av sjømenn og lov av 19. juni 
1969 nr. 71 om særregler for skattlegging 
av aksjeselskaper og aksjonærer.(End
ringer i sjømannsskatteloven vedr. rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling, retting, 
utpanting for sjømannsskatt i inntekt i 
land, overføring til utenlandsk skatte
myndighet av feilaktig trukket sjø
mannsskatt og endringer i aksjeskattelo
ven vedr. innfØring av en registrerings
ordning for akskjeselskaper som driver ny 
virksomhet - vilkår for bruk av reglene 
om aksjonærbidrag.) 

2 

Ot.prp. 43, ref. O.tid. 173, Innst. O. 39, 
O.tid. 255-256 (24.4.86), Besl. O. 45 og 46, 
L. tid. 35 (22.5.86). Lov av 6. juni 1986. 

2. Endring i lov 14. mars 1964 nr. 2 om re
visjon og revisorer (revisorloven). (Hjem
mel for fritaking fra revisjonsplikt for an
svarlige selskaper og kommandittselska
per.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 221, Innst. O. 49, 
O.tid. 290 (3.6.86), Besl. O. 56, L.tid. 38 
(11.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

3. Endringer i lov 21. juni 1985 nr. 83 om an
svarlige selskaper og kommandittselskaper 
(selskapsloven) m.v. (Unntak for inter
kommunale selskaper og samarbeidsav
taler (unitiseringsavtaler) i petroleums
virksomheten.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, 
O.tid. 362 (11.6.86), Besl. 0.60, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
aksjegevinstbeskatningsloven, distrikts
skatteloven og skattebetalingsloven. 
(Bindingstid for skattefri aksjegevinst 
settes til 3 år.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 4), ref. O.tid. 291, Innst. O. 
79, O.tid. 450-456 (18.6.86), Besl. O. 75, 
L.tid. 45-46 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
(Jf. FINANSER Il, 6 og 7.) 

5. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Skatt 
ved salg av betydelige aksjeposter i uten
landske selskaper, skatt ved sammenslut
ning av norsk og utenlandsk selskap og 
ved utlendingers salg av næringsaksjer i 
norske selskaper.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 
O.tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 76, L.tid. 
46-47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting - ingen bifalt.) 
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1986-87 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om å innføre 
registreringsplikt for banksertifikater i 
Verdipapirsentralen, S.tid. 568 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Lars Roar Langslet om om
legging av kommandittselskapsordningen 
og virkningen for finansiering av norske 
filmer, S.tid. 2936-2937 (8.4.1987). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om aksjespe
kulasjon med arbeidsplasser som innsats, 
S.tid. 3650-3651 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. ( Aksjegevinstbeskatningsloven. 
Endring av reglene om ervervstidspunkt 
for fondsaksjer og fortrinnsrett til tegning 
av aksjer, beskatning av ansattes aksjer.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 13, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lov av 19. desember 1986. 

2. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 
(Obligatorisk registrering av fondsaktiver 
i Verdipapirsentralen. Adgang for lig
ningsmyndighetene til å få kontrollopp
lysninger fra Verdipapirsentralen.) 

Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Bes!. O. 25 og 31, L.tid. 21 
og 23 (19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 
(l forslag framsatt i Odelstinget, 3 forslag i 
Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET I, sak 37.) 

3. Endringer i lov 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) og 
lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). (Adgang til å benytte egen
kapital metode ved utarbeidelse av kon
sernoppgjør.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 126, Innst. O. 31, 
O.tid. 177-178 (17.3.87), Besl. O. 41, L.tid. 
37 (24.3.87). Lov av 3. april 1987. 

4. Endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om 
kontroll og regulering av priser, utbytte 
og konkurranseforhold. (Fusjonskontroll.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrifter om be
handling av saker om bedriftserverv etter 
prislovens § 42 a.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

5. Lov om verdipapirbørs. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 33 Lov om 
verdipapirbørs (bØrsloven). Leder Lucy 
Smith.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) Buds
jett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 (7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5566 Avgift på aksjer 
5567 Avgift på meglertjenester 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Arent M. Henriksen på vegne 

av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget 6. juni 1988: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme de nødvendige lov
forslag for å forby handel med opsjoner.» 
S.tid. 4144 (10.6.88). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
(Jf. IV, sak 5.) 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om fonds
meglerforetakenes egenhandel, S.tid. 50-
51 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om etable
ring av en organisasjon for kjØp og salg av 
opsjoner på det norske marked og meg
lernes eventuelle dobbeltrolle gjennom 
eierinteresser i en spesiell omsetningsor
ganisasjon, S.tid. 1286-1287 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å 
stanse utviklingen av et opsjonsmarked 
inntil Stortinget har behandlet børslov
en, S.tid. 2182-2183 (17.2.88). 

4. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om hva der 
kan gjøres for å hindre rykter og mistan
ker i opsjonsmarkedet, S.tid. 2184 
(17.2.88). 

5. Sp.spm. fra Johan C. Løken om nytegning 
av aksjekapital til næringslivet, S.tid. 
2886-2887 (13.4.88). 

6. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om lokali
sering av Verdipapirsentralen, S.tid. 3426 
(25.5.88). 
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IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig lov om inntekt- og utbytte

stopp. 
(Vedlegg: Brev av 24. februar 1988 fra 
Statsministeren til Landsorganisasjonen i 
Norge og Norsk Arbeidsgiverforening.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 288, Innst. O. 40, 
O.tid. 292-342 (2.3.88), Besl. O. 50, L.tid. 
29-45 (5.3.88). Lov av 7. mars 1988. 
(l forslag om å utsette saken ble ikke 
bifalt. Forøvrig ble 8 forslag fremmet i 
Odelstinget, hvorav 7 ikke bifalt og l fra 
Carl I. Hagen sendt Stortinget. 4 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Sak 2 og LØNN Il, sak 3.) 

2. Midlertidig lov om inntekt- og utbyttere
gulering. 
(Vedlegg: Protokoller fra forhandlings
møter.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 372, Innst. O. 44, 0.
tid. 391-402 (12.4.88), Besl. O. 56, L.tid. 48-
62 (18.4.88). Lov av 22. aprill988. 
(10 forslag framsatt i Odelstinget og 6 i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

3. Endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om 
kontroll og regulering av priser, utbytte 
og konkurranseforhold. (Fusjonskon
troll.) 
(Vedlegg til St. prp.: Utkast til forskrifter 
om behandling av saker om bedriftser
verv etter prislovens § 42 a. Vedlegg til 
innst.: Brev av 25.4.88 fra Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet til finans
komiteen om Prisrådets sammenset
ning.) 

Aksjer 

Ot.prp. 78 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
55, O.tid. 558-565 (5.5.88), Besl. O. 71, L.tid. 
77-78 (11.5.88). Lov av 8. juli 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om ak
sjeselskaper og i visse andre lover om an
sattes rett til representasjon i selskapers 
styrende organer. 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser som avga 
uttalelse. 2. Departementets lovutkast. 
Særskilt vedlegg: NOU 1985: l Videreut
viklingen av bedriftsdemokratiet. Leder 
Olaf Brubakken.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 230, Innst. O. 67, 0.
tid. 693-709 (26.5.88), Besl. O. 84, L.tid. 97-
99 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
( 4 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

5. Lov om verdipapirbørs. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 33 Lov om 
verdipapirbørs (børsloven). Leder Lucy 
Smith.) 
Ot.prp. 83 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
90, O.tid. 755-781 (6.6.88), Besl. O. 93, L.tid. 
102-104 (11.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(l O forslag i Odelstinget, hvorav 9 ikke bi
falt og l fra Arent M. Henriksen sendt 
Stortinget - se Il, sak l. 4 forslag i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

6. Endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 62 om 
verdipapirhandel m.v. 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 804 (6.6.88), og ved
tatt utsatt. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5566 Avgift på aksjeomsetning 
(l forslag om utsettelse av vedtak om ak
sjeomsetningsavgift bifalt - se sakene 2 og 
3.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. (Kap. 5566 Avgift på 
aksjeomsetning .) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 2136-2187 
(20.12.88). 
(l forslag ikke bifalt. Komiteens innstil
ling ikke bifalt.) 
(Jf. sakene l og 3.) 

3. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Avgift på aksjeomsetning - Regjeringens 
forslag bifaltes ikke.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 2136-2189 
(salderingsdebatt 20.12.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene l og 2.) 

11. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 

Odelstinget 17. mars 1989: «Stortinget ber 
Høyesterett avgi en betenkning om 
Ot.prp. 42for 1988-89sforhold til Grunnlo
vens § 101 og § 112. 
S.tid. 2948-2949 (30.3.89) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 2.) 
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2. Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1987. (Kredittmeldingen.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 125, 
S.tid. 31993203 (17.4.89). 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo oversendt fra 
Odelstinget 26. mai 1989: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme de nødvendige lov
forslag for å forby handel med opsjoner». 
S.tid. 4187 (7.6.89) og ikke bifalt mot 4 
stemmer. 
(Jf. IV, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om overtredel

se av informasjonsplikten tit Oslo børs i 
forbindelse med Akers avtale om salg av 
Saga-aksjer til det franske selskapet To
tal, S.tid. 1665 (7.12.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring i skattlegging av aksje- og 
og obligasjonsfond, og ved omdanning av 
gjensidige livsforsikringsselskap til aksje
selskap.) 
Ot.prp. 18 (pkt. 2 og 3), ref. O. tid. 13, Innst. 
O. 11, O. tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), Besl. O. 
18, 21 og 25, L.tid. 16-17 (14.12.88). Lover 
av 23. desember 1988. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Midlertidig lov om regulering av inntek
ter og utbytte. 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 258, Innst. O. 39, 0.
tid. 266-310 (17 .3.89), Besl. O. 53, L. tid. 43-
46 (30.3.89). Lov av 31. mars 1989. 
(16 forslag framsatt i Odelstinget, herav l 
om utsettelse av debatten - ikke bifalt, 2 
forslag bifalt og l fra Carl I. Hagen sendt 
Stortinget- se Il, sak l. 3 forslag framsatt i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 62 om 
verdipapirhandel m.v. (Nye regler for 
handel med opsjoner og terminer.) 
Ot.prp. 78 (1987-88), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
75, O.tid. 532-538 (26.5.89), Besl. O. 90, 
L.tid. 67-68 (1.6.89). Lov av 9. juni 1989. 
(l forslag fra Hanna Kvanmo sendt Stor
tinget - se Il, 3.) 

4. Endringer i lov 17. juni 1988 nr. 57 om ver
dipapirbørs (børsklagenemnd). 

(Vedlegg: Innstilling fra Kraby-gruppen 
av 21. november 1988.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 328, Innst. O. 81, 0.
tid. 538-540 (26.5.89), Besl. O. 91, L.tid. 68 
(1.6.89). Lov av 9. juni 1989. 

5. Endringer i lov av 14. juni 1985 nr. 61 om 
verdipapirhandel- tilbudsplikt ved større 
aksjekjøp. 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 328, Innst. O. 91, 0.
tid. 741-747 (5.6.89), Besl. O. 118, L.tid. 86 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
( 4 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

6. Endring i lov av 14. juni 1985 nr. 62 om 
Verdipapirsentral m.v. (Virkeområde, 
kontoførere, styresammensetning, regis
tertilgang, registrering av rettigheter, 
styrking av kontrollkomiteen.) 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brevveksling 
mellom komiteen og henholdsvis Den 
Norske Bankforening og Finansdep. 
vedr. kontrollkomiteen.) 
Ot.prp. 86, ref. O.tid. 499, lnnst. O. 108, 0.
tid. 763-766 (5.6.89), Besl. O. 122, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

7. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om ak
sjeselskaper m. m.(Opplysninger om mil
jøverntiltak i selskapenes årsberetninger. 
Endringer i aksjelovens og selskapslo
vens bestemmelser om de ansattes med
bestemmelsesrett. Ajourføring av be
stemmelser om solidarisk ansvar i stiftel
sesloven.) 
Ot.prp. 88, ref. O.tid. 499, Innst. O. 102, 0.
tid. 791-792 (6.6.89), Besl. O. 125, L.tid. 94-
95 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989 

8. Endringer i revisorloven og i visse andre 
lover. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 36 Revisors 
plikter og ansvar overfor det offentlige. 
Leder Kristen Helgesen. Vedlegg til 
innst.: Hovedpunkter i henvendelser av 8. 
mars 1989 fra Norges Registrerte Reviso
rers Forening (NRRF) og Norges Statsau
toriserte Revisorers Forening (NSRF) til 
komiteen.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 183, Innst. O. 95, 0.
tid. 822-838 (6.6.89), Besl. O. 128, L.tid. 95-
96 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(7 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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ALKOHOL 

Omfatter bl.a.: Alkoholforskning, alkoholistinstitusjoner, alkoholomsetning, avholdspliktlaven, 
edruskapsarbeid, skjenkebevillinger, Vinmonopolet als. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, NARKOTIKA, SOSIALVESEN, TRYG
DER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vin
monopolet 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
620 Statens edruskapsdirektorat 
621 3621 Statens institutt for alkohol

forskning 
623 Statens fond for alkoholfrie 

hoteller m.v. 
625 Alkoholistinstitusjoner 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretall angående de 
ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap. : 

5526 Alkoholavgift 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger under pro
gramområde 09. Sosiale formål og 10. Hel
severn i statsbudsjettet for 1985, samt 
overdragelse av eiendommer m.m. (Bl.a. 
kap. 625 Tilskudd til alkoholinstitusjoner, 
dekning av driftsutgifter ved Riisby Kur
heim.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 809, Innst. S. 48, S.tid. 
1594 (12.12.85). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av AlS Vinmonopolets bedriftsforsam
ling. 
Innst. S. 185, S.tid. 3134-3135 (12.6.86). 

3. Forslag fra Odd Holøs og Kjell Magne 
Bondevik datert 9. juni 1986 om tiltak for 
å redusere alkoholforbruket. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 257 
(ikke-beh.), S.tid. 3571 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om bety

delig alkoholbruk i FN-styrken i Libanon, 
S.tid. 1896 (22.1.86). 

2. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal, fremsatt av 
Tore Austad,om å tillate forhåndsstem
ming ved folkeavstemninger om vinmo
nopol, S.tid. 1949-1950 (5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Jon Gunnar Pedersen om rett 
til å avgi forhåndsstemme ved avstemning 
om vinmonopol, S.tid. 2052 (19.2.86). 
(Trukket tilbake). 

4. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om mann
tallslister ved røysting om ølomsetnad og 
skulemål i Rindal kommune, S.tid. 2409-
2410 (16.4.86). 

5. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om infor
masjon om lovbestemmelser om alkohol
skjenking innen hotellbransjen, S. tid. 
2458 (23.4.86). 

6. Sp.spm. fra Harald Synnes om endring av 
forskriftene for Ølsalg for å unngå at be
villings- og edruskapspolitikken under
graves, S.tid. 2868-2869 (28.5.86). 

7. Sp.spm. fra Kåre Gjøn nes om kontrollen 
med omsetning av øl til mindreårige, 
S.tid. 2869-2870 (28.5.86). 

8. Sp.spm. fra Age Ramberg om et kommu
nestyremedlem som ble erklært inhabil i 
en skjenkebevillingssak fordi vedkom
mende var nabo til skjenkestedet, S.tid. 
2952 (4.6.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vin
monopolet 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartem,entet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
620 Statens edruskapsdirektorat 
621 3621 Statens institutt for alkohol

forskning 
623 Statens fond for alkoholfrie 

hoteller m.v. 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretall angående de 
ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap. : 

5526 Alkoholavgift 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Odd Holøs og Kjell Magne 

Bondevik datert 9. juni 1986 om tiltak for 
å redusere alkoholforbruket. 
Dok. 8:20 (1985-86), ref. S.tid. 3222 (1985-
86), Innst. S. 13, S.tid. 329-331 (4.11.86), og 
oversendt Regjeringen. 

2. Forslag fra Annelise Høegh og Inger-Lise 
Skarstein datert 20. februar 1987 om ad
gang til direkte import av vin for hoteller 
og restauranter med skjenkebevilling. 

Dok. 8: 17, ref. S.tid. 2462, Innst. S. 134, 
S.tid. 2978-2985 (27.4.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om ei 

oppmjuking av alkohollovgjevinga slik at 
hotell og restaurantar kan få løyve til di
rekte import av vin og brennevin, S.tid. 39 
(8.10.86). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om konflikten ved Vinmonopo
let, S.tid. 43-47 (8.10.86). 

3. Sp.spm. fra Harald Synnes om kompen
sasjon til fylkeskommuner for merkostna
der i forbindelse med overføring av alko
holistinstitusjoner, S.tid. 60-61 (15.10.86). 

4. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen om erstatningssøksmål i forbindelse 
med streiken ved Vinmonopolet, S.tid. 79-
80 (15.10.86). 

5. Sp.spm. fra Odd Holøs, framsatt av Age 
Ramberg, om sterkt begrensede bestem
melser i forbindelse med søknader om 
lån fra Fondet til alkoholfrie overnat
tings- og spisesteder, S.tid. 308 (29.10.86). 

6. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om å utarbeide 
et regnskap som viser hvor mye alkoholen 
koster det norske samfunn, S. tid. 2226-
2227 (11.2.87). 

7. Sp.spm. fra Helga Haugen om alkoholre
klame som strider mot alkohollovens § 55, 
S.tid. 3100 (6.5.1987). 

8. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om stat
lig støtte til et pionerprosjekt med rusfritt 
kveldstilbud i Meløy kommune, S.tid. 
3469-34 70 (27 .5.1987). 

9. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om politi
kontroll på skjenkesteder, S. tid. 3655-3656 
(3.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart, Forbruker- og administra
sjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmono
polet 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
620 Statens edruskapsdirektorat 
621 3621 Statens institutt for alkohol

forskning 
623 Statens fond for alkoholfrie hoteller 

mv 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5526 Alkoholavgift 

U. Alminnelige saker: 
l. Alkohol og folkehelse. 

St.meld. 17, ref. S.tid. 1568, Innst. S. 156, 
S.tid. 2728- 2764 (11.4.88). 

(35 forslag, hvorav 10 ikke bifalt, 25 fra 
Hans J. Røsjorde vedtatt sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

2. lnterp. fra Odd HolØs om tiltak for å få 
bukt med det stigende alkoholforbruket. 
s. tid. 2728-2764 (11.4.88). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale .formål og 10 Helse
vern. (Nedlegging av Statens edruskaps
direktorat og opprettelse av et Rusmid
deldirektorat.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 234, 
S.tid. 3632-3636 (30.5.88). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Statens bevillingsnemnd for brenne
vinsomsetning. 
Innst. S. 247, S.tid. 3875 (6.6.88). 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av AlS Vinmonopolets bedriftsforsamling. 
Innst. S. 251, S.tid. 3877-3878 (6.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om å nekte ein 

pakistanar som har vore norsk statsbor
gar i 14 år skjenkeløyve, S.tid. 921-922 
(25.11.87). 

2. Sp.spm. (ra Solveig Sollie om en oppford
ring i Forbrukerrapporten til å lage sin 
egen vin, S. tid. 2007-2008 (20.1.88). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om vei
ledning om behandling av salgs- og skjen
kebevillingene i kommunestyrene, S.tid. 
2188-2189 (17.2.88). 

4. Sp.spm. fra Kjell Furnes om auken i 
val ds brot og kontrollen med skjenkeved
tektene, S.tid. 2527-2528 (16.3.88). 

5. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om 
loddtrekning ved tildeling av skjenkebe
villing i kommunestyret i Ørsta, S. tid. 
3166-3167 (4.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5527 Driftsoverskudd i AlS Vinmono
polet 

5631 Aksjer i AlS Vinmonopolet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap: 

621 3621 Statens institutt for 
alkoholforskning 

622 Rusmiddeldirektoratet 
623 Statens fond for alkohoLfrie 

hoteller m.v. 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
( 12.12.88). 
Budsjett-kap: 

5526 Alkoholavgift 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en opplys

ningsfilm om barn som blir nervevrak 
pga. rusmisbruk i hjemmet, S.tid. 408-409 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra John S. Tveit om refusjons
takster for poliklinisk behandling innen 
rusmiddelomsorgen, S.tid. 409 (26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om forskrifter 
for skjenkeavgiftene som skal tilfalle 
kommunene, S.tid. 2496 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Odd Holøs om planlegging av 
nye utleveringssteder for polvarer, S.tid. 
3426 (3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, fram-

satt av Peter Angelsen om etablering av et 
driftsselskap for alkoholfrie serveringsste
der og rusfrie miljøtiltak, S. tid. 3966 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 5. apri11927 om innfør

sel og omsetning av brennevin, vin, frukt
vin, mjød og øl. (Alkoholavgiften tilfaller 
kommunene.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 3, Innst. O. 3, O.tid. 
12-13 (17.11.88), Besl. O. 2, L. tid. 4 (9.12.88). 
Lov av 23. desember 1988. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene m.v. 
(Beregning av vederlag for opphold i in
stitusjon.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, Innst. O. 7, O.tid. 
32-45 (1.12.88), Besl. O. 6, L.tid. 6-8 
(9.12.88). Lov av 16. desember 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 19. juni 1931 nr. 18 om 
Aktieselskapet Vinmonopolet. (Omlegging 
av revisjonsordningen fra intern til eks
tern revisjon.) 
Ot.prp. nr. 30, ref. O.tid. 156, Innst. O. 22, 
O.tid. 160 (26.1.89), Besl. O. 38, L.tid. 22 
(9.2.89). Lov av 24. februar 1989. 

4. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Høringsuttalel
sene.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 161, Innst. O. 57, 0.
tid. 437-476 (12.5.89), Besl. O. 81, L.tid. 61-
64 (23.5.89). Lov av 2. juni 1989. 
(37 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Fur
nes, Solberg Iversen og Restad ble bifalt. 
5 forslag i Lagtinget ingen bifalt.) 
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ARBEIDSLIV 

Omfatter bl.a.: Arbeidsforskningsinstituttene, Arbeidsdirektoratet, Den internasjonale arbeids
organisasjon (IW). 
Se også: ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, BEDRIFTSDEMOKRATI, SYSSELSET
TING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S .tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap .: 
520 Arbeidsdirektoratet 
531 3531 Arbeidsforskningsinstituttene 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1985 under kapitlene 
520, 521, 551 og 2541. (Arbeidsdirektora
tet, Arbeidsformidlingen, Utbygging av 
næringsvirksomhet i distriktene, Dag-

penger og stønad under arbeidsløyse til 
fiskere og fangstmenn.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 809, Innst. S. 46, S.tid. 
1593 (12.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om påstand 
om fengselsstraffer på opptil 20 år for 
nærmere 800 tillitsmenn i fagforbundet 
DISK i Tyrkia, og avholdelse av et Euro
paråds møte i Tyrkia, S.tid. 2005-2006 
(12.2.86). 

2. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om ei ny 
vurdering av § 5 a i arbeidsmiljØlova sett 
i samanheng med ILO-konvensjon nr 111 
vil bli gjort før ILO-konferansen i juni, 
S.tid. 2323 (19.3.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
520 Arbeidsdirektoratet 
531 3531 Arbeidsforskningsinstituttene 

n. Alminnelige saker: 
l. Den 71. internasjonale arbeidskonferanse 

i Geneve 1985. (Ratifikasjon av konven
sjon nr. 160 og tiltredelse av rekomman
dasjon nr. 170 om arbeidsmarkedsstati
stikk.) 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon m.m. 2. Norsk og engelsk 

tekst for konvensjon nr. 160 og rekom
mandasjon nr. 170 om arbeidsmarkeds
statistikk. Norsk og engelsk tekst for kon
vensjon nr. 161 og rekommandasjon nr. 
171 om bedriftshelsetjenesten. 3. Norsk 
tekst for resolusjon om like muligheter 
for og lik behandling av kvinner og menn 
i arbeidslivet.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 573, Innst.S. 82, S.tid. 
2347-2351 (19.2.87). 

2. Samtykke til at Norge ratifiserer Doku
ment om endring av Konstitusjonen for 
Den internasjonale arbeidsorganisasjon 
(ILO) 1986. 
(Vedlegg: l. Endringer i ILOs konstitu
sjon og avsluttende strukturdrøftinger. 2. 
Den norske og den engelske teksten for 
endringsdokumentet.) 
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St.prp. 79, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 184, 
S.tid. 3392-3393 (25.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å sørge 

for at vår delegasjon i neste ILO-konfe
ranse tar opp den polske regjerings forbud 
mot at Solidaritet omdannes til en fri fag
bevegelse, S.tid. 258 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Aase MolØkken om å overføre 
de vernede verksteder til arbeidskraft
myndighetene, S.tid. 569 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Kjell Helland om en offentlig 

godkjenningsordning for renholdsbedrif
ter, S.tid. 2118-2119 (4.2.87). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om beman
ningsreduksjon i arbeidsmarkedsetaten 
og Arbeidsdirektoratets fordelingsmo
dell, S.tid. 3030-3031 (29.4.1987). 

5. Sp.spm. fra Aase MolØkken om å overføre 
de vernede verksteder under HVPU til ar
beidskraftmyndighetene, S.tid. 3361 
(20.5.1987). 

6. Sp.spm. fra Aase Moløkken om ettergivel
se av de vernede bedrifters statlige gjeld, 
S.tid. 3366 (20.5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 

520 Arbeidsdirektoratet 
531 3531 Statens forskningssenter for 

arbeidsmedisin og yrkeshygiene 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

11. Alminnelige saker: 
l. Den 72. internasjonale arbeidskonferanse 

i Geneve 1986. 
(Vedlegg: Norsk og engelsk tekst for kon
vensjon nr. 162 og for rekommandasjon 
nr. 172 om sikkerhet ved bruk av asbest.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1568, Innst. S. 191, 
S.tid. 3449-3451 (26.5.88). 

2. Perspektiver og reformer i den Økonomis
ke politikken. (Reformer i arbeidslivet.) 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til 1991 og 1995. 2. De offentlige ut
gifter fram til 1991.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 31,Innst. S. 233 (ik
ke-beh.), S.tid. 3711 (1.6.88). 

3. ILO-konvensjoner som Norge tidligere ik
ke har ratifisert. 
(Vedlegg: l. ILO-konvensjoner som Nor
ge har og ikke har ratifisert. 2. Teksten til 
konvensjon nr. 143 og nr. 149.) 
St. prp. 46, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 246 (ik
ke-beh.), S.tid. 4213 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra ThorbjØrn Berntsen om prak

tisering av ILO- konvensjon nr 137 vedr. 
laste- og lossearbeid i våre havner, S.tid. 
288 (28.10.87). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap. : 
520 Arbeidsdirektoratet 
531 3531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
535 3535 Arbeidsforskningsinstituttet 

U. Alminnelige saker: 
l. Perspektiver og reformer i den økonomis

ke politikken. (Reformer i arbeidslivet.) 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til 1991 og 1995. De offentlige utgif
ter fram til 1991.) 
St.meld. 4 (1987-88), ref. S.tid. 31 (1987-88), 
Innst. S. 14, S.tid. 1435-1479 (2.12.88). 

2. Auka innsats av arbeidsmarknadstiltak 
for ungdom. Tilleggsløyving til dagpengar 
ved arbeidsløyse og til lønnsgaranti ved 
konkurs. Endringar under kap. 520 Ar
beidsdirektoratet. 
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St.prp. 15, ref. S.tid. 162, Innst. S. 53, S.tid. 
2016-2021 (15.12.88). 

3. ILO-konvensjoner som Norge tidligere ik
ke har ratifisert. (Ratifikasjon av konven
sjon nr. 143 (1975) om ut- og innvandring, 
dell. og nr. 149 (1977) om sysselsettings-, 
arbeids- og levevilkår for sykepleieperso
nell og tiltredelse av rekommandasjon nr. 
157 om samme.) 
(Vedlegg: l. ILO-konvensjoner som Nor
ge har og ikke har ratifisert. 2. Teksten til 
konvensjon nr. 143 og nr. 149.) 
St.prp. 46 (1987-88), ref. S.tid. 1687 (1987-
88), Innst. S. 85, S .tid. 2464-2566 (9.2.89). 

4. Den 74. internasjonale arbeidskonferanse 
for sjØfartsspørsmål i Geneve 1987 og rap
port om Norges deltaking i ILOs styre 
1984-1987. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. 

Arbeidsliv 

(U ndervedlegg: Innlegget til avdelingsdi
rektør Aage Os i generaldebatten.) 2-5. 
Norsk og engelsk tekst for konvensjon nr. 
163-166. 6.Kortfattet rapport fra den nors
ke statlige delegasjon til Den 73. interna
sjonale arbeidskonferanse, 3.-23. juni 
1987. Statsrådene William Engseths og 
Vesla Vetlesens deltaking i konferansen. 
7. Rapport om Norges deltaking i ILOs 
styre 1984-87 .) 
St.meld. 19, ref. S .tid. 1852, Innst. S . 117, 
S.tid. 3041-3042 (6.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvilke til

tak Regjeringen vil iverksette for å bedre 
arbeidsmoralen, S.tid. 2293-2294 (18.1.89). 
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ARBEIDSMILJØ 

Omfatter bl.a.: Arbeidervern, arbeidsmiljØlaven, Arbeidstilsynet, arbeidsulykker, bedriftshelse
tjeneste, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, eksplosivlaven, produktregisteret, verneom
bud, yrkesskader. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSVILKÅR, BEDRIFTSDEMOKRATI, SYSSELSETTING. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: · 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann- og 

eksplosjonsvern 
535 Arbeidsmiljøtiltak 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om å sette i 

kraft den nye arbeidsmiljØloven for land
bruket, S.tid. 247 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra KjeU Bohlin om sikrere og ras
kere varslingsrutiner ved gasseksplosjo
ner på Hydros ammoniakkfabrikker på 
Herøya, S.tid. 257-258 (30.10.85). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om kva 
tiltak vil bli sett i verk når det gjeld 
løysemiddelproblemet, S.tid. 1919-1920 
(29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Finn Knutsen om hvorfor ik
ke overtredelse av sikkerhetsbestemmel
sene for oljevirksomheten i Nordsjøen blir 
anmeldt tit politiet uten ved personska
der, S.tid. 1920 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Jan Helge Jansen, om utbygging av regio
nale yrkesmedisinske avdelinger, S.tid. 
2457-2458 (23.4.86). 

6. Sp.spm. fra John S. Tveit om ratifikasjon 
av ILO-konvensjon nr. 161 om bedriftshel
setjeneste, S.tid. 2952 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 
om arbeidervern og arbeidsmiljØ m.v. 
(Ambulansetransport i utlandet, fødsels
pengeordningene for hjemmeværende, 
ved adopsjon og flerbarnsfødsler, permi
sjon for foreldre med alvorlig syke barn.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 4, Innst. O. 2, O. tid. 7-
18 (27.11.85), Besl. O. 3, L. tid. 3-5 (10.12.85). 
Lov av 13. desember 1985. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann- og 

eksplosjonsvern 
535 ArbeidsmiljØtiltak 

(l forslag til kap. 530 bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å vur

dere arbeidsmiljølovens arbeidstidsbe
stemmelser, på bakgrunn av arbeidstids
forkortelsen, S.tid. 1610-1611 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å fore
bygge arbeidsulykker og yrkessykdom
mer i landbruket, S.tid. 1614-1615 
(10.12.86). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om Løyse
middelskadene hos malarar, S.tid. 2213-
2214 (11.2.87). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om ratifise-
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ring av ILO-konvensjon nr. 161 om be
driftshelsetjeneste, S. tid. 2544-2545 
(11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om ar
beidstakere som begår selvmord pga. 
mobbing på jobben, og hva arbeidsmiljø
myndighetene kan gjØre for å bedre det 
psykiske arbeidsmiljØ, S.tid. 2576-2577 
(18.3.87). 

6. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om dispen
sasjon frå reglane om kor mange som kan 
bu i ein lugar på riggen Dyvi Gamma på 
Ekofisk-feltet, S.tid. 3185 (13.5.1987). 
(Trukket tilbake) 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
-særfradrag for store sykdomsutgifter. 
(Ytelser fra bedriftshelsetjenesten.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 116, Innst. O. 40, 
O.tid. 271-280 (14.5.87), Besl. O. 49, L.tid. 
46 (21.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for bra.nn og 

eksp'losjonsvern 
536 ArbeidsmiljØtiltak 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 

Høyre oversendt fra Odelstinget 3. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram en vurdering av utbredelsen av og 

erfaringene med bedriftshelsetjenesten 
og bedriftslegeordningen og fremtidig 
prioritering av disse ordningene>>. 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Olav Ingvaldsen om sili

kose blant gruvearbeidere i Norge, S.tid. 
59-60 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om helsefa
ren for arbeidstakere i havbruk!fis
keoppdrettsnæringer ved bruk av lege
midler i arbeidet, S.tid. 2194-2195 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
ulykkene innen bygg og anlegg i Oslo og 
ekstrabevilgninger til Arbeidstilsynet, 
S. tid. 2629 (23.3.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
530 3530 Arbeidstilsynet 
531 Statens arbeidsmiljøinstitutt 
532 Produktregisteret 
533 3533 Direktoratet for brann og 

eksp'losjonsvern 
536 ArbeidsmiljØtiltak 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Fatland og Ingvald 

Godal datert 20. mai 1988 om revisjon av 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljØ
loven. 
Dok. 8:39 (1987-88), ref. S.tid. 3499 (1987-
88), Innst. S. 231, S.tid. 4271-4278 (8.6.89) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget ble vedtatt oversendt Regje
ringen til samlet vurdering i forbindelse 
med revisjon av arbeidsmiljøloven. l for
slag fra Magnar G. Huseby oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 
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2. Tilleggsbevilgninger under Kommunal
og arbeidsdepartementets og Miljøvern
departementets budsjett for 1989 om tiltak 
for bedre kjemikaliekontroll og bered
skap. 
(V ed legg: l. Oversikt over myndigheter 
som fører tilsyn med kjemiske stoffer og 
produkter. 2. Gjeldende regelverk vedrø
rende kjemiske stoffer og produkter. 3. 
Oversikt over de myndigheter som har 
ansvar for for beredskapsmessige tiltak 
ved ulykker med kjemikalier. 4. Organise
ring av beredskapen mot gassutslipp i 
Grenland. 5. Oversikt over bestemmelse
ne i forurensningslovens kap. 6.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 301, 
S.tid. 5088-5091 {20.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om EF

tilpasning som fører til at krav om mer
king av lØsemidler og kreftfremkallende 
stoffer blir mindre strenge, S.tid. 1009 
{23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om nærings
livet som er pålagt obligatorisk bedrifts
helsetjeneste til en antatt kostnad på 240 
mill. kroner, S.tid. 2417 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å ta initia
tiv til at ansatte i skoleverket kan få ers
tatning for påfØrte skader i jobbsammen
heng, S.tid. 2505-2506 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Marit Wikholm om rengjØ
ringspersonale har dårligere arbeidsvern 
enn andre grupper, S.tid. 2535-2536 
(8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bruk av 
arbeidsmarkedsmidler kan nyttes til ut-

bedringer pålagt av Arbeidstilsynet, S. tid. 
2719 (22.2.89). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om den fo
reslåtte sentralisering av Arbeidstilsynet, 
S.tid. 3034 (5.4.89). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
miljøet på Aker Brygge, Oslo, S.tid. 3165 
(12.4.89). 

8. Sp.spm. fra Inge Staldvik om tilpasning 
til EFs indre marked og merking av gifti
ge og helsefarlige stoffer, S. tid. 3952-3953 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om ar

beidervern og arbeidsmiljØ m.v. (Hjem
mel til å fastsette forskrifter om ulike ver
netiltak, og til å kreve tillatelse før igang
setting av farlig arbeid, krav til opplæring, 
regler om personlig verneutstyr, import 
av tekniske innretninger og utstyr, dis
pensasjonsregler og plikter for produsen
ter, importører og forhandlere, krav om 
dokumentasjon av opplysninger for ut
øvelse av kontroll og tilsyn.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 26, O.tid. 
175-183 (9.2.89), Besl. O. 42, L.tid. 25 
(22.2.89). Lov av 24. februar 1989. 
(6 forslag i Odelstinget- ingen bifalt.) 

2. Lov om yrkesskadeforsikring. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1988: 6 Erstat
ning og forsikring ved yrkesskade. Leder 
Hans Bendiksby.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 263, Innst. O. 73, 0.
tid. 587-594 (29.5.89), Besl. O. 96, L.tid. 71 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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ARBEIDSVILKÅR 

Omfatter bl.a.: Arbeidstid, arbeidstvister, deltidsarbeid, fødselspermisjon, hjemmearbeid, W, 
lock-out, organisasjonsfrihet, meklingsinstitusjonene. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, BEDRIFTSDEMOKRATI, FERIE, LIKESTIL
LING, LØNN. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten - mekLingsinstitu

sjonene 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 9. april 
1986 om endringer i lønnsoppgjørssyste
met og begrensning av makten til ar
beidslivets organisasjoner. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2437, Innst. S. 168, 
S.tid. 3043-3049 (6.6.86). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 10.6.86: «Regjeringen anmo
des om å unnta fra godkjennelseskriterier 
for helseinstitusjoner forhold som kan på
virke yrkesgruppers frie valg av arbeids
givere. 
S.tid. 3471-3472 (18.6.86) og oversendt 
Regjeringen. 

3. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9.6.86: «Regjeringen anmo
des om å sørge for lØnns- og arbeidsvilkår 
for sykepleiere og hjelpepleiere som med
fører økt interesse for yrkene og gjør sta
ten som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner. 
S.tid. 3473 (18.6.86) og oversendt Regje
ringen. 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Sissel Rønbeck om amming i 
arbeidstiden, S.tid. 484 (13.11.85). 

2. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om endrede 
fradragsregler for ukependlere, S.tid. 724 
(20.11.85). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
hva statsråden vil foreta seg i anledning 
av at inn- og utgående post til Sør-Afrika 
holdes tilbake ved Oslo Postkontor, S.tid. 
1865 (15.1.86). 

4. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om å fin
ne en løsning for gravide kvinner som er 
fratatt mulighet til å stå i ordinært arbeid 
under svangerskapspermisjon, S.tid. 1894 
(22.1.86). 

5. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å sikre gra
vide lærlinger som må slutte å arbeide de 
samme økonomiske rettigheter som andre, 
S.tid. 1941 (5.2.86). 

6. Sp.spm. fra Finn Knutsen om den på
gående arbeidskonflikten i SAS, S.tid. 
1943 (5.2.86). (Trukket tilbake.) 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om mangel på 
hjemmehjelpere og deres yrkesstatus, 
S.tid. 1948-1949 (5.2.86). 

8. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å 
sikre unge jenter som arbeider som prak
tikanter hos private, grunnleggende ret
tigheter, S.tid. 2195-2196 (12.3.86). 

9. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sikre gra
vide med arbeid på kontinentalsokkelen 
dekning fra det offentlige trygdesystem 
fra 28. uke og fram til fødselen, S.tid. 2315 
(19.3.86). (Trukket tilbake.) (Jf. sakene 4 
og 5.) 

10. Sp.spm. fra Kaci KuUmann Five om orga
nisasjonsfriheten i forbindelse med anset
telse i ledige fysioterapeutstillinger, S.tid. 
2342 (9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. (Endring i lov om ar
beidsvilkår vedr. slektskapsforhold mel-
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lom arbeidsgiver og arbeidstaker i jord
bruket.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4- se neste 
sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i lov om arbeidsvilkår vedr. 
slektskapsforhold mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker i jordbruket.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget- ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget- ikke 
bifalt.) 

3. Lov om Lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene på de faste produksjons
plattformene i NordsjØen i forbindelse 
med tariffrevisjonen pr. l. aprill986. 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 264, Innst. O. 43, 

O.tid. 265-269 (30.4.86), Besl. O. 49, L.tid. 
34 (5.5.86). Lov av 9. mai 1986. 

4. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd. (Dekning av transportutgifter til 
og fra arbeidssted som alternativ til syke
melding.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 246, Innst. O. 47, 
O.tid. 282 (29.5.86), Besl. O. 54, L.tid. 37 
(3.6.86). Lov av 6. juni 1986. 

5. Lov om Lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene i den offentLige sektor i for
bindelse med tariffrevisjonen pr. l. mai 
1986. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 292, Innst. O. 63, 
O.tid. 293-299 (9.6.86), Besl. O. 57, L.tid. 39 
(12.6.86). Lov av 13. juni 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget - hvorav 2 
ikke bifalt, l fra Carl I. Hagen sendt Stor
tinget -se Il sak 3, 2 forslag framsatt i Lag
tinget -ingen bifalt.) 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
534 Arbeidsretten - meklingsinstitu

sjonene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om oppsi

gelsesvern for gifte kvinner, S.tid. 34-35 
(8.10.86). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om konflikten ved Vinmonopo
let, S.tid. 43-47 (8.10.86). 

3. Sp.spm. fra Kjell Helland om registre
ringsordning for fusjoner i næringslivet, 
S.tid. 64-65 (15.10.86). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om øk
ning i mangelen på heLsepersonell ved 
innføring av arbeidstidsforkorteLse fra l. 
januar 1987, S.tid. 264-265 (22.10.86). 

5. Sp.spm. fra Tora Houg om oppsigeLse av 
en husøkonom ved Universitetet i Oslo, 
S.tid. 300 (29.10.86). 

6. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å gi 
Norske Kommuners Sentralforbund full
verdig arbeidsgiverstatus, S.tid. 303 
(29.10.86). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om at 
politiet har blandet seg inn i en konflikt 
ved Snarkopi AlS i Oslo, S.tid. 568 
(12.11.86). 

8. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å vur
dere arbeidsmiljØlovens arbeidstidsbe
stemmelser, på bakgrunn av arbeidstids
forkortelsen, S.tid. 1610- 1611 (10.12.86). 

9. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å hindre 
at AIDS-frykta fører til at folk blir sparka 
frå jobbane sine, S.tid. 1611-1612 
(10.12.86). 

lO. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om opp
sigeLse av en ansatt ved en HVPU -insti
tusjon i Oslo, angivelig fordi han tidligere 
har vært prosituert, og frykten for AIDS, 
S.tid. 1634-1635 (10.12.86). 

11. Sp.spm. fra Bente Bakke om avtaler om 35 
timers effektiv arbeidstid i uken, S.tid. 
2333-2334 (18.2.87). 

12. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om at 
domstolene i sak om oppsigelse eller av
skjed synes å innregne ledighetstrygd i 
erstatningssummen, S.tid. 2372-2373 
(4.3.87). 

13. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om prakti
sering av ordning med nedkortet arbeids
tid for småbarnsforeldre, S.tid. 2373 
(4.3.87). 

14. Sp.spm. frå Ingvald Godal om å revurdere 
avgrensingane i friviLjug overtid, S.tid. 
2758 (1.4.87). 
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IV. Lovsaker: 
L Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betalt pennisjon ved fødsel, adop
sjon og barns sykdom.) 

Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 1986. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11. 87). 
Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten, meklingsinstitu

sjonene 

U. Alminnelige saker: 
l. Skrivelse vedrørende Mønsterplanen og 

lærerenes situasjon, mottatt av stor
tingspresidenten av en deputasjon fra 
Akershus Undervisningsforbund, i forbin
delse med demonstrasjon foran Stor
tinget 7. januar 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

2. Norsk undervisningsforbunds lokallag i 
Stavanger, Sandnes, Sola og Hjelme
land/Strand og Rogaland Spesiallærerlag 
sender uttalelse om Regjeringens hold
ning til problemene i skolen. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg datert 25. 
januar 1988 om gjenopptagelse av for
handlingene med lærerorganisasjonene. 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2058-2061, Innst. S. 85, 
S.tid. 2106-2114 (3.2.88). 
(l forslag om behandlingsmåten under 
ref. ikke bifalt. Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, 
S.tid. 2766-2866 (12.4.88). 
( 42 forslag framsatt under debatten, her
av 37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

5. Forslag fra Gunnar Fatland og Ingvald 
Godal datert 20. mai 1988 om revisjon av 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljØ
loven. 

3 

Dok. 8:39, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 252 (ik
ke-beh.), S. tid. 4213 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 

trekke tilbake et forslag om dagbØter i 
forbindelse med arbeidskonflikter som 
fortsetter etter dom i Arbeidsretten, S.tid. 
928 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om tiltak 
som kan redusere mulighetene for gå
sakte-aksjoner slik som nå SAS har vært 
rammet av, S.tid. 1588 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om UF A
forhandlingene med lærerorganisasjone
ne, S.tid. 1974-1975 (13.1.88). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om en ord
ning for utenlandske mannskaper på 
Fred. Olsen Lines ferjeruter som vil gi 
dem en lønn på ca 12 kroner i timen, 
S.tid. 2119 (10.2.88). 

5. Sp.spm. fra Mona Røkke om bedre infor
masjon om retten til nedkortet arbeidstid 
for småbarnsforeldre, S.tid. 2129 (10.2.88). 

6. Sp.spm. fra Gudmund Restad om endring 
av regelverket slik at fødselspenger telles 
med i grunnlaget for beregning av dag
penger under arbeidsledighet. (Trukket 
tilbake), S.tid. 2131 (10.2.88). 

7. Gr.spm. fra Borghild Røyseland om be
handling av aldersgrenseutvalgets inn
stilling, S.tid. 2195-2197 (17.2.88). 

8. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om oppsigel
sesvern for ansatte på NIS-skip, S.tid. 
2457-2458 (2.3.88). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om kvinners 
arbeidssituasjon ved innføring og økt 
bruk av datateknologi, S.tid. 2468- 2469 
(2.3.88). 

10. Sp.spm. fra Eva Finstad om forslaget til 
pensjonsreform og ulike måter å endre da
gens arbeidstidsordninger, S.tid. 2627-
2628 (23.3.88). 

11. Sp.spm. fra Thea Knutzen om retten til 
nedkortet arbeidstid for småbarnsforeld
re og andre med omsorgsansvar, S.tid. 
2628-2629 (23.3.88). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 3. juni 1977 nr. 50 om ar

beidstiden på skip. 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 103, Innst. O. 24, 0.
tid. 253-255 (20.1.88), Besl. O. 43, L.tid. 25 
(27.1.88). Lov av 11. mars 1988. 

2. Endringer i lov 18. desember 1956 nr. l 
om tilsynet for kredittinstitusjoner, for-

1989-90 

sikringsselskaper og verdipapirhandel 
m.v. (Opplysningsplikt for ansatte og til
litsvalgte.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 252, Innst. O. 89, 0.
tid. 781-789 (6.6.88), Besl. O. 94, L.tid. 104-
107 (11.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget, 
ingen bifalt.) 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1989. («Den gule bok».) 
(Stortinget ber Regjeringen om å medvir
ke til at arbeidstiden bringes i samsvar 
med «37,5 timers-avtalen».) 
(Vedlegg: Særskilt vedlegg til Budsjett
innst. S. I: Mindretallsforslag.) 
Budsjett-innst. S. I (finansinnstillingen), 
S. tid. 527-738 (finansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor
av l om å tilbakeholde tilskudd til kom
muner m.v. inntil arbeidstiden bringes i 
samsvar med «37,5 timers-regelen» ble bi
falt med 71 mot 68 stemmer.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
676 Avtalefestet pensjon 

(Jf. IV, sak 1.) 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
534 3534 Arbeidsretten, meklings

institusjonene 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Fatland og Ingvald 

Godal datert 20. mai 1988 om revisjon av 
arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljø
loven. 
Dok. 8:39 (1987-88), ref. S.tid. 3499 (1987-
88), Innst. S. 231, S.tid. 4271-4278 (8.6.89) 
og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Forslaget ble vedtatt oversendt Regje
ringen til samlet vurdering i forbindelse 
med revisjon av arbeidsmiljøloven. l for
slag fra Magnar G. Huseby oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fisjonering 

av transportselskaper og konsekvensene 
for de ansatte, S.tid. 766-767 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Sør
Afrikas konsul i Norge som benytter et 
ansettelsesskjema for personopplys
ninger som er i strid med norsk lov, S.tid. 
2214-2215 (11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Karin Lian om en statsansatt 
som fikk avslag på sin søknad om om
sorgspermisjon med lønn fordi det ikke 
var hjemmel i regelverket, S. tid. 2502-2503 
(1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 
uklarhet om tolkningen av UFA-kjennel
sen i forhold til lærerorganisasjonene, 
S.tid. 2725-2726 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Kaci KuUmann Five om at 
departementet ikke aksepterer den felles 
bruk av lærernes konverteringsressurs 
som Emma Hjort skole og flertallet i lærer
rådet mener er ønskelig, S. tid. 2726-2727 
(22.2.89). 

6. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om eldre ar
beidstakere som fØrtidspensjoneres med 
urettmessig bruk av folketrygdytelser, 
S.tid. 2937-2938 (29.3.89). 

7. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om at stats
bedrifter gjennom sitt medlemskap i Næ
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) in
direkte er med på å støtte borgerlige par
tier økonomisk, S.tid. 3158-3159 (12.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om statstilskott til ordninger for av

talefestet pensjon. 
(Vedlegg: Vedtekter for fellesordningen 
for avtalefestet pensjon (AFP).) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 12, Innst. O. 18, O.tid. 
125-137 (14.12.88), Besl. O. 33, L.tid. 20 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak og I, sak 2.) 

2. Endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om 
Statens Pensjonskasse. (Lovfesting av av
talefestet førtidspensjonering.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 183, Innst. O. 37, 0.
tid. 264-265 (16.3.89), Besl. O. 52, L.tid. 43 
(30.3.89). Lov av 21. april 1989. 
(Jf. sak 1.) 
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ATOMKRAFT 

Omfatter bl.a.: AtomenergiLoven, EUROCHEMIC, Institutt for energiteknikk, kjernekraftverk, 
Statens atomtiLsyn. 
Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT, VARMEKRAFT. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 

1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for energi

teknikk 
1821 Deltaking i EUROCHEMIC 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Kjellbjørg Lunde datert 23. 
mai 1986 om forbud mot atomkraftverk i 
Norge. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2908, Innst. S. 228 (ik
ke-beh.), S.tid. 3223 (13.6.86). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØreLse. (Atomkraftulykken i Tsjer
nobyl.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å ta ini
tiativ til ein nordisk aksjon for å få slutt på 
britane sin uansvarlege kjernekraftpoli
tikk, S.tid. 2328-2329 (19.3.86). 

2. Sp.spm. frå KjelLbjØrg Lunde om å betre 
beredskapen mot radioaktiv forureining, 
S.tid. 2792-2793 (21.5.86). 

3. Sp.spm. fra Lars VeLsand om å orientere 
Stortinget om de ulike sidene ved kata
strofen ved atomkraftverket i TsjernobyL 
og virkningene for Norge, S.tid. 2793 
(21.5.86). 

4. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om å forebygge den radioaktive stråling 
Finnmark kan bli utsatt for ved en even-

tuell ulykke ved kjernekraftanleggene i 
Murmansk-området, S.tid. 2793 (21.5.86). 

5. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva 
Helsedirektoratet og Statens institutt for 
strålehygiene gjør for å styrke og samord
ne kontrollfunksjonene overfor radioak
tivt nedfalL, S.tid. 2802-2803 (21.5.86). 

6. Sp.spm. fra Johan Nyland om bortfalt av 
amerikanske turister som fØlge av atom
kraftulykken i Kiev og om devalueringen 
og nye muligheter for reiselivsnæringen, 
S.tid. 2957-2958 (4.6.86). 

7. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om virk
ningene her i landet av reaktorulykken 
ved Kiev, S.tid. 2962 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. (A) Endringer i lov 12 mai 1972 nr 28 om 
atomenergivirksomhet (B) Lov om sam
tykke til ratifikasjon av endringsproto
koLler 16 november 1982 til Pariskonven
sjonen 29 juli 1960 og Tilleggskonvensjon 
31 januar 1963 om erstatningsansvar på 
kjerneenergiens område. 
Ot.prp. 74 (1984-85). ref. O.tid. 417 (1984-
85). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 7 - se neste 
sak.) 

2. (A) Endringer i lov 12 mai 1972 nr 28 om 
atomenergivirksomhet (B) Lov om sam
tykke til ratifikasjon av endringsproto
koller 16 november 1982 til Pariskonven
sjonen 29 juli 1960 og Tilleggskonvensjon 
31 januar 1963 om erstatningsansvar på 
kjerneenergiens område. (Jf. Ot.prp. 74 
(1984-85).) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 9, O.tid. 79-
80 (10.12.85), Besl. O. 21 og 22, L.tid. 21 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for energi

teknikk 
1821 Deltaking i EUROCHEMIC 

U. Alminnelige saker: 
l. Uttalelse om den planlagte utbygging av 

gjenvinningsanlegg for atomavfall i 
Dounreay i Nord-Skottland fra l) Buske
rud fylkeskommune, 2) Lindås kommu
nestyre og 3) Gran kommunestyre. 
Ref. S.tid. 254 (21.10.86) og vedlagt proto
kollen. 

2. Samnanger kommunestyre sender pro
test mot det planlagte gjenvinningsanleg
get for atomavfall i Dounreay, Skottland. 
Ref. S.tid. 552 (7.11.86) og vedlagt proto
kollen. 

3. Vestre Slidre kommunestyre sender krav 
om at sentrale myndigheter setter i verk 
tiltak for å rette opp skadevirkningene på 
næringslivet som følge av ulykken i Tsjer
nobyl, og arbeider aktivt for å hindre lig
nende ulykker. 
Ref. S.tid. 788 (18.11.86) og vedlagt proto
kollen. 

4. Moland kommunestyre sender uttalelse 
om det planlagte gjenvinningsanlegget 
for atomavfall i Dounreay, Skottland. 
Ref. S.tid. 913 (21.11.86) og vedlagt proto
kollen. 

5. Fusa formannskap sender skriv med utta
lelse mot det planlagte atomgjenvin
ningsanlegget i Dounreay, Skottland. 
Ref. S.tid. 1499 (4.12.86) og vedlagt proto
kollen. 

6. Ibestad kommunestyre sender skriv med 
uttalelse mot det planlagte atomgjenvin
ningsanlegget i Dounreay, Skottland. 
Ref. S.tid. 1499 (4.12.86) og vedlagt proto
kollen. 

7. Ajjord kommunestyre sender skriv med 
krav om stansing av planene om et gjen
vinningsanlegg for atomavfall i Doun
reay, Skottland. 
Ref. S.tid. 1499 (4.12.86) og vedlagt proto
kollen. 

8. Forslag fra KjellbjØrg Lunde datert 23. 
mai 1986 om forbud mot atomkraftverk i 
Norge. 

Dok. 8:18 (1985-86), ref. S.tid. 2908 (1985-
86), lnnst. S. 41, S.tid. 1590-1595 (9.12.86) 
og vedlagt protokollen. 

9. Nittedal kommunestyre sender uttalelse 
om det planlagte atomgjenvinningsanleg
get i Dounreay, Skottland. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt proto
kollen. 

10. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
14. januar om å reise erstatningskrav 
overfor Sovjetunionen for de utgifter Nor
ge er påført som følge av Tsjernobyl-ulyk
ken. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 2065, lnnst. S. 133, 
S.tid. 3154-3160 (12.5.87). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Hovengen om vi har en 

drikkevannsberedskap ved en atomkraft
ulykke, S.tid. 262-263 (22.10.86). 

2. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om No reg 
vil ta initiativ i FN til ein internasjonal 
konferanse om nedbygging av atomkraft
verk i verda, S.tid. 292-293 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om et 
gjenvinningsanlegg for atomavfall i 
Dounreay i Skottland, S.tid. 560-561 
(12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Dag C. Weberg, framsatt av 
Harald U. Lied, om hvilket initiativ Re
gjeringen vil ta for å få erstatning fra Sov
jetunionen etter Tsjernobyl-ulykken, 
S.tid. 991-992 (26.11.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om norsk le
veranse av tungtvann til Israel for fram
stilling av atombomber og krav om rede
gjørelse og inspeksjon, S.tid. 2114-2115 
(4.2.87). 
(Jf. sak 7.) 

6. Gr.spm. fra Ingrid Nylund om radioakti
vitet etter Tsjernobylulykken, S.tid. 2233-
2235 (11.2.87). 

7. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om det ut fra foreliggende doku
mentasjon er grunnlag for å anta at Israel 
disponerer atomvåpen, og om den norske 
regjering vil gjøre bruk av inspeksjonsret
ten vedrørende utnyttelsen av det tungt
vann Norge har levert, S.tid. 2280-2283 
(12.2.87). 
(Jf. sak 5.) 

8. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om mulig
heten for å kunne påvirke de rette instan
ser til bedre sikkerhet ved kjernekraft
verk, S.tid. 2527 (11.3.87). 

9. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om offent
leggjering av rapportar om samanbrot 
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ved kjernekraftverk, S.tid. 3010-3011 
(29.4.1987). 

10. Sp.spm. fra Marit Nybakk om forhand
linger om tosidige avtaler om informa-

sjon om de enkelte lands kjernekraftverk, 
S.tid. 3353-3354 (20.5.1987). 

11. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om norsk 
protest mot gjenvinningsanlegget i Doun
reay, S.tid. 3642 (3.6.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for energi

teknikk 
1821 Deltaking i Eurochemic 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Haug om byg

ging av en ny atomreaktor i Norge, S.tid. 
1998-1999 (20.1.88). 

2. Sp.spm. fra John S. Tveit om å hindre 
uforsvarlig og ulovlig håndtering av av
fall fra norske atomreaktorer, S.tid. 2039-
2040 (27.1.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en av
klaring i forhandlingene med Israel om 
kontroll og inspeksjon av tungtvannet fra 
Norge, S.tid. 2507 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å reduse
re kjernekraftforskinga og om spørsmålet 
om bygging av ein ny reaktor, S.tid. 3167-
3168 (4.5.88). 

5. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om avtale mellom Norge og Israel 
om kontroll av tungtvann, S.tid. 4189-4192 
(10.6.88). 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 7.11.88 fra 
olje- og energidep. til energi- og industri
komiteen vedr. Institutt for energitek
nikk .. ) 
Budsjett-innst. S . 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1804 Statens atomtilsyn 
1820 Tilskudd til Institutt for 

energiteknikk 
1821 Deltaking i Eurochemic 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om det vil 

bli reist siktelse mot Hempel-firmaet, som 
brøt norsk lov og videresendte 15 tonn 
norsk tungtvann til India, S.tid. 1338 
(30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Terje Granerud om depone
ring av radioaktivt avfall på Kjeller, S.tid. 
2861-2862 (15.3.89). 

3. Sp.spm. fra Per Aas om et internasjonalt 
samarbeidssystem for heving av skips
vrak som kan innebære fare for radioaktiv 
forurensning av havet, S.tid. 3261 
(19.4.89). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om norsk 
tungtvann som kan ha havnet i India, 
S.tid. 3360-3361 (26.4.89). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om for
handlinger med Israel om det norske 
tungtvannet, S.tid. 3462-3463 (10.5.89). 

6. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om britiske 
planer om et stort anlegg for lagring av 
atomavfall i Nordsjøen, S. tid. 3753 
(24.5.89). 

7. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om lagring 
av radioaktivt avfall under Nordsjøen, 
S .tid. 3946 (31.5.89). 
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ATOMVÅPEN 

Omfatter bl.a.: Kjernefysiske våpen, mellomdistanseraketter. 
Se også: FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM), NA
TO (POLITISKE SPM), UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Den Norske Nobelkomite melder at No
belsfredspris for 1985 er tildelt Internatio
nal Physicians for the Prevention of Nu
clear War (IPPNW). 
Ref. S.tid. 241 (23.10.85) og vedlagt. 

2. Henstilling fra Rennebu kommunestyre 
om å gjøre vedtak om at det aldri skal tilla
tes bruk av atomvåpen fra eller på norsk 
område, m.m. 
Ref. S.tid. 241 (23.10.85) og vedlagt. 

3. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (SDI-programmet, ABM-trak
taten, atomvåpenfri sone i nordisk områ
de, frys-voteringen i FN.) 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (SALT Il-avtalen, NATOs 
utenriksministermøte i Halifax, norsk 
motstand mot produksjon av kjemiske vå
pen, norsk fotnote om USAs romvåpen
program på forsvarsministermøtet.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Theo Koritzinsky og Bjørn Erling Yt
terhorn - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. (Vedr. forberedelse til ut-

plassering av mellomdistanseraketter i 
Vest-Europa.) 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269, Innst. S. 
239 (ikke-beh.), S.tid. 3474 (18.6.86). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at norske 

myndigheter forutsetter at utenlandske 
militære fartøyer på besøk i norske hav
ner ikke har atomvåpen, S.tid. 1898-1899 
(22.1.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Regje
ringen vil ta initiativ i NATO for å bidra til 
at USA fØlger opp Sovjetunionens ensidi
ge stans i atomprøvesprengninger, S.tid. 
2184-2185 (12.3.86). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om NRKs melding vedr. utenriks
minister Strays uttalelser i USA om rom
våpen som forhandlingstema i Geneve, 
S.tid. 2336-2338 (7.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Forslag fra Arent M. Henriksen, Hanna 
Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sort
åsløkken og Tora Houg datert 9. oktober 
1985 til lov om forbud mot atomvåpen på 
skip i norske havner. 
Dok. 8: l, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 50 (ikke
beh.), O.tid. 359 (11.6.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet. 
(Norges atomvåpenpolitikk siden 1961.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 

n. Alminnelige saker: 
l. Oppropet «Kristne for prøvestans» over

brakt av en deputasjon. 
Ref. S.tid. 290 (28.10.86), og sendt Regje
ringen. 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (SDI-prosjektet, romvåpensy
stemer, ABM-avtalen, drøftelser på em
betsmannsplan om nordisk atomvåpenfri 
sone.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo og Ragnhild 
Queseth Haarstad datert 23. oktober 1986 
om Norges standpunkt til forskningspro
grammer og utviklingsplaner som tar sik
te på våpensystemer til bruk i verdens
rommet. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 290, Innst. S. 36, S.tid. 
1341-1425 (utenriksdebatt 3.12.86). 
(l forslag framsatt til denne sak- ikke bi
falt.) 

4. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølgingen 
av Innst. S. 225 (1983-84). (Vedlegg: l. Lis
te over forkortelser og spesialuttrykk. 2. 
Liste over landbaserte rakettsystemer i 
Europa.) 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 216 
(ikke-beh.), S.tid. 3927 (10.6.87). 

5. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. (Vedr. forberedelse til ut
plassering av mellomdistanseraketter i 
Vest-Europa.) 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252, S.tid. 4002 (10.6.87) og utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om den nor

ske regjering vil godkjenne at førstebruk 
av atomvåpen blir en del av de nye ret
ningslinjer for NATO, S.tid. 48-49 
(15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å påvir
ke USA til å stanse prØVesprengningene 
med atomvåpen, S.tid. 2114 (4.2.87). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om norsk le
veranse av tungtvann til Israel for fram
stilling av atombomber og krav om rede
gjørelse og inspeksjon, S.tid. 2114-2115 
(4.2.87). 

4. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om iiet ut fra foreliggende doku
mentasjon er grunnlag for å anta at Israel 
disponerer atomvåpen, og om den norske 
regjering vil gjøre bruk av inspeksjonsret
ten vedrørende utnyttelsen av det tungt
vann Norge har levert, S.tid. 2280-2283 
(12.2.87). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å ta opp 
rustningskapplØpet, ny tolkning av ABM
avtalen, med president Reagan, S. tid. 
2325-2326 (18.2.87). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning i NATO til amerikanske planer 
om testing av romvåpen, S. tid. 2558 
(18.3.87). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at Sov
jetunionen er villig til å avgi erklæring om 
deres marinefartøyer har atomvåpen om
bord ved søknad om å få anløpe norsk 
havn, S.tid. 2728 (1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Arent M. Henriksen, Hanna 

Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sort
åsløkken og Tora Houg datert 9. oktober 
1985 til lov om forbud mot atomvåpen på 
skip i norske havner. 
Dok. 8: l (1985-86), ref. O.tid. 3 (1985-86), 
Innst. O. 37, O.tid. 236-246 (9.4.87). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 

28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. (Vedr. forberedelse til ut
plassering av mellomdistanseraketter i 
Vest-Europa.) 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252 (1986-87), S. tid. 733-7 4 7 
(18.11.87). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (!NF-avtale om avskaffelse av 
mellomdistanseraketter, toppmøtet i Wa
shington mellom Reagan og Gorbatsjov, 
SD I-prosjektet.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

3. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølgningen 
av Innst. S. 225 (1983-84). 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S.tid. 3344 (1986-
87), lnnst. S. 200 (ikke-beh), S.tid. 3395 
(20.5.88). 

4. Forslag fra Grete Knudsen, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg: 
«Norge må arbeide for at forhandlingene 
om konvensjonell nedrustning knyttes til 
forhandlinger om å fjerne alle kortrek
kende atomvåpen i Europa (tredje O-løs
ning).» 
66, ref. S.tid. 2313 (25.2.88), Innst. S. 201 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om støtte til 

Sveriges arbeid for en avtale om atomvå
pen på skip ved anløp i utenlandske hav
ner, S.tid. 95-96 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om når det 
er gjort kjent for atommaktene at fremme
de krigsskip ikke skal ha atomvåpen om
bord ved anløp av norske havner, S.tid. 
104-105 (21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om et opp
slag i Dagbladet om at NATO har planer 
om å erstatte de landbaserte atomvåpen 
med andre luft- og sjøbaserte atomvåpen, 
S.tid. 715-716 (18.11.87). 

4. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om Norges holdning til et vedtak 
i det danske Folketinget vedrørende 
atomvåpen på besøkende utenlandske 
marinefartøyer, S.tid. 2967-2970 (19.4.88). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om vedtak i 
det danske Folketinget om besøkende 
NATO-skip og norsk syn på dette, S.tid. 
3070 (27 .4.88). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norge 
vil gjøre som Danmark som har orientert 
andre stater om at der ikke vil bli aksep
tert atomvåpen på dansk territorium, 
S.tid. 3162 (4.5.88). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning til N A TOs videre modernise
ring av kortrekkende atomvåpen i Euro
pa, S.tid. 3163-3164 (4.5.88). 

8. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om at 
Norge skal være med på å betale for flyt
ting av amerikanske atombombefly fra 
Spania til Italia, S.tid. 3689-3690 (1.6.88). 

9. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om avtale mellom Norge og Israel 
om kontroll av tungtvann, S.tid. 4189-
4192 (10.6.88). 
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1988-89 

O. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga

nisasjon i 1987.(1NF-avtalen om mellom
distanseraketter i Europa.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 59 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
S. 81, S.tid. 2311-2354, 2360-2392 (utenriks
debatt 19.1.89). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 
(Jf. sak 4.) 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Atomvåpenfri sone i nordisk 
område.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 23602392 (utenriksdebatt 19.1.89). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 
(Jf. sak 4.) 

3. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølging av 
Innst. S. 225 for 1983-84. (Kjernevåpnenes 
rolle i N ATOs forsvarsstrategi. Kjernevå
penfri sone i nordisk område. Innføring 
av konsekvensanalyser.) 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S.tid. 3344 (1986-
87), Innst. S. 191, S.tid. 3656-3694 (22.5.89). 
(4 forslag fra Theo Koritzinsky, hvorav l 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

4. Forslag fra Theo Koritzinsky fremsatt un
der utenriksdebatten: «Stortinget ber 
Regjeringen gå imot enhver modernise
ring av atomvåpen i NATO. 
S.tid. 2392 (19.1.89), Innst. S. 195, S.tid. 
3656-3694 (22.5.89). 
(Jf. foregående sak.) 

5. Forslag fra Grete Knudsen, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg: 
«Norge må arbeide for at forhandlingene 
om konvensjonell nedrustning knyttes til 
forhandlinger om å fjerne alle kortrek
kende atomvåpen i Europa (tredje O-løs
ning). 
S.tid. 2313 (25.2.89), Innst. S. 196, S.tid. 
3656 (22.5.89). 
(Jf. sak 3.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om signaler 

fra Sovjet om å trekke tilbake sine taktis
ke atomvåpen fra grenseområdene mot 
Norden hvis Norden traktatfestes som 
atomvåpenfritt, S.tid. 70 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om rust
ningskappløpet etter INF -avtalen og opp
rustning med sjøbaserte krysserraketter, 
S.tid. 75-77 (12.10.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning til en rapport om bl.a. moderni
sering av kortdistanse atomvåpen, S.tid. 
484-485 (2.11.88). 

4. Sp.spm. fra Liv Aasen om å forhindre at 
norsk tungtvann brukes til spredning av 
atomvåpen, S.tid. 752 (10.11.88). 

5. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en utta
lelse av forsvarsministeren som utpeker 
Israel som en spesiell stor fare for freden i 
Midtøsten, S.tid. 2611-2612 (15.2.89). 

6. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om Israels 
program for produksjon av kjernekraft
våpen og Libyas store produksjon av kje
miske våpen og fare for freden i Midtøs
ten, S.tid. 2612-2613 (15.2.89). 

7. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om Warsza
wapakta som har foreslått eigne forhand
lingar om dei kortrekkande atomvåpna i 
Europa, S.tid. 3259-3260 (19.4.89). 
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AVGIFTER 

Omfatter bl.a.: Avgiftsadministrasjonen, Avgiftsdirektoratet. 
Se også: FINANSER, KREDITTPOLITIKK, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, 
STATSBUDSJETTET, SÆRAVGIFTER, TOLL. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7 .11.85). 

(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 7 forslag - samtlige ikke bi
falt.) 

Ul. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å lem
pa på toll- og avgiftsreglane for å sikra 
brukt teknisk utstyr til den maritime vi
daregåande skulen i Bergen, S.tid. 2021 
(12.2.86). 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
tilfolketrygdenfor 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. 
Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme-

ring av forslag fra mindretall angående de 
ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 

3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak l og Il, sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem

ber 1986 om produktavgifter i fiske, 
småhvalfangst- og selfangstnæringa til 
delvis dekking av avgift til folketrygda for 
1987. 
St.prp. 121, ref. S.tid. 3860, Innst. S. 257, 
S.tid. 4160 (12.6.87) og tilbakesendt komi
te. 
(Jf. I, sak 3.) 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og sel
fangstnæringen til delvis dekning av fol
ketrygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. V, edlegg til Budsjett-innst.: Opp-

summering av forslag fra mindretallet 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
(Jf. neste sak.) 

3. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjø
mannsskatt for 1988. (Arbeidsgiveravgift, 
produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangstnæringen.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

ll. Alminnelige saker: 
l. Tilbakekalling av St.prp. 121 (1986-87) om 

produktavgifter i fiske-, småhvalfangst og 
selfangstnæringa til delvis dekking av 
folketrygdavgifta for 1987. 
St.meld. 12, ref. S.tid. 335, Innst. S. 15, 
S.tid. 337-531 (finansdebatt 4.11.-5.11.87). 

1988-89 

l . Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88) 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 

Budsjett-kap. : 
1532 Arbeidsgiveravgift til folke

trygden 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjettinnst.: Oppsum
mering av forslag fra mindretallet angåen
de de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
(42 forslag, hvorav 40 ikke bifalt, l forslag 
fra Kåre Kristiansen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I og l 
forslag om å utsette et vedtak bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om fo

reslåtte avgifter er tilstrekkelige til å 
fremme en mer miljØ- og naturvennlig 
produksjon og et riktigere forbruksmøns
ter, S. tid. 347-348 (20.10.88). 
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BANKER 

Omfatter bl.a.: Bankinspeksjon, finansieringsloven, forretningsbankloven, Kredittilsynet, sjekk
loven, sparebankloven, tilsynsloven. 
Se også: AKSJER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSBANKER, 
STATSLÅN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 
1631 Premiesparing for ungdom 

n. Alminnelige saker: 

l. Suppleringsvalg av et varamedlem av re- 1 

presentantskapet i Banque Paribas Norge 
AlS. 
Innst. S. 66, S.tid. 1634 (16.12.85). 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av representantskapet i fire forretnings
banker. (Chase Manhattan Bank (Norway) 
AlS, Manufactures Hannover Norge AlS, 
Banque Nationale de Paris Norge AlS, 
Samuel Montagu AlS.) 
Innst. S. 72, S.tid. 1634 (16.12.85). 

3. Offentlig oppnevning av medlemmer av 
representskapet i Finansbanken AlS. 
Innst. S. 112, S.tid. 2210 (13.3.86). (Vedtak: 
Oversendt valgkomiteen - se sak ? .) 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i 8 forretningsban
ker. (Bergen Bank AlS, Bøndernes Bank 
AlS, Christiania Bank og Kredittkasse, 
Den norske Creditbank, Forretningsban
ken A/S,Landsbanken AlS, Samvirke
banken AlS, Vestlandsbanken L/L.) 
Innst. S. 136, S.tid. 2635-2637 (5.5.86). 

5. Opprettelse av nye stillinger til Kredittil
synet i 1986. 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 162, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

6. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1984. (Forretnings- og spare
bankenes filialetableringer.) 

(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

7. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S . 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om for
brukernes kamp mot nye bankgebyrer, 
S.tid. 222-223 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om ban
kers utnytting av ordningen med skatte
fri banksparing, S.tid. 1286-1287 (4.12.85) 

3. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen, framsatt av 
Gunnar Berge, om Norges Banks regler 
for salg av «Gullfisk», S.tid. 1928-929 
(29.1.86). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 25. juni 1965 nr. 2 om 

adgang til regulering av penge- og kre
dittforholdene. 
(Vedlegg: 2 brev fra Norges Bank av 17. 
desember 1984 og 23. oktober 1985 til Fi
nansdepartementet.) 
Ot.prp.l7, ref. O.tid. 4, Innst. O. 13, O.tid. 
49-59 (10.12.85), Besl. O. 11, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Lov om endringer i lov av 18. august 1911 
nr. 8 om skatt på formue og inntekt (skat
teloven) m. v. (Innføring av skattepZikt for 
foreninger av låntakere (kredittfore
ninger og hypotekforeninger) og selveien
de finansieringsforetak.) 
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Ot.prp. 23, ref. O. tid. 18, Innst. O. 24, O.tid. 
132-135 (13.2.86), Besl. O. 31, L.tid. 25 
(20.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag fra Carl I. Hagen framsatt i 
Odelstinget - oversendt Stortinget - se 
SKA TTELOVER Il, 1.) 

3. Endring i lov om chekker av 27. mai 1932 
nr. 3 § 54. (Bruk av sjekk i lønnskontotje
nesten i Postsparebanken.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 244, Innst. O. 41, 
O.tid. 263 (24.4.86), Besl. O. 48, L.tid. 35 
(22.5.86). Lov av 6. juni 1986. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 
1631 Premiesparing for ungdom 

n. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av et medlem av repre

sentantskapet i Den norske Creditbank. 
Innst. S. 7, S.tid. 318 (30.10.86). 

2. Suppleringsvalg av et medlem av repre
sentantskapet i Manufacturers Hanover 
Norge AlS. 
Innst. S. 22, S.tid. 804 (19.11.86). 

3. Suppleringsvalg av et medlem og et vara
medlem av representantskapet i The Cha
se Manhatten Bank AlS. 
Innst. S. 23, S.tid. 813 (19.11.86). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av representantskapet i Inter Nordisk 
Bank AlS. 
Innst. S. 60, S.tid. 1753-1754 (15.12.86). 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av representantskapet i Finansbanken 
AlS. 
Innst. S. 61, S.tid. 1754 (15.12.86). 

6. Offentlig oppnevning av medlemmer av 
representantskapet i Trønder Investbank 
AlS. 
Ref. S.tid. 2156, Innst. S. 94, S.tid. 2364 
(20.2.87), og vedtatt sendt Sør-Trøndelag 
fylkesting. 

7. Offentlig oppnevning av medlemmer av 
representskapet Forretningsbanken 
Orion AlS. 
Ref. S.tid. 2156, Innst. S. 95, S.tid. 2364 
(20.2.87), og vedtatt sendt kommunestyret 
i Oslo. 

8. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1985. (Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg l. Nærmere om de ~nkelte stats
lån i 1985. 2. Retningslinjer lr bevilgning 

av boliglån gitt av representantskapet i 
Norges Bank. 3. Forskrifter om pensjons
ordning for sentralbanksjefen og vise
sentralbanksjefen. 4. Forskrifter om den 
norske krones kursordning og om end
ringer i kursleiet. 5. Brev fra Norges Bank 
til Finansdepartementet av 4. april 1986 
om Norges Banks distriktsavdelinger. 6. 
Brev fra Norges Bank til Finansdeparte
mentet av 24. september 1986 om lønns
oppgjøret i Norges Bank og boliglånsvil
kårene.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1920, Innst. S. 118, 
S.tid. 2780-2806 (2.4.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i tre utenlandske 
forretningsbanker. (Citibank A/S Oslo, 
Banque Paribas Norge NS, Banque In
dosuez Norge A/S.) 
Ref. S.tid. Innst. S. 244, S.tid. 3927 
(10.6.87). 

10. Forslag fra Arent M. Henriksen på vegne 
av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget 9. juni 1987: «Stortinget ber 
Regjeringen utarbeide en stortingsmel
ding om sparebankenes struktur, styre
form og økonomiske stilling. 
S.tid. 4005 (11.6.87) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om ban

kene som fortsatt setter opp lånerentene, 
S.tid. 262 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om under
søkelser av lånebetingelser i norske bank
og kredittinstitusjoner, S.tid. 307-308 
(29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om å innføre 
registreringspZikt for banksertifikater i 
Verdipapirsentralen, S.tid. 568 (12.11.86). 

4. Gr. spm. fra Johan C. Løken om å styrke 
investeringsselskapene i distriktene, 
S.tid. 1942-1943 (7.1.87). 
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5. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om banke
nes forskningsfinansiering, S.tid. 2004-
2005 (21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om de høye 
etableringsgebyrene bankene beregner 
seg ved opprettelse av lånekontrakter, 
S.tid. 2005-2006 (21.1.87). 

7. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om en 
Lillehammer-bank som har foretatt om
plasseringer av betydelige beløp og der
med unndratt seg plasseringsplikt i Nor
ges Bank, S.tid. 3460 (27.5.1987). 

8. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om å gjø
re noe for å forhindre at bankene øker ren
tene, S.tid. 3461-3462 (27.5.1987). 

1989-90 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om finansieringsvirksomhet og fi

nansinstitusjoner (konkurransen på fi
nansmarkedet). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986:5 Konkur
ransen på finansmarkedet. Leder Øystein 
Løining.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 246, Innst. O. 54 
(ikke-beh.), O.tid. 389 (27.5.87). 

2. Endringer i lov 24. mai 1961 nr. l om spa
rebanker m.m. (Grunnfondsbevis). 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 283, Innst. O. 87, 
O.tid. 506-512 (9.6.87), Besl. O. 87, L.tid. 85 
(12.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
oversendt Stortinget se Il, sak 10, og 2 ik
ke bifalt. l forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittilsynet 
1631 Premiesparing for ungdom 

2. Endringer i forslag til vedtak om formues
og inntektsskatt til staten for inntekts
året 1987. Innføring av statsskatt for spa
rebanker. 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 937, Bud
sjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 (7.12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til representantskapet i Fokus Bank AlS. 
Innst. S. 14, S.tid. 533 (6.11.87). 

2. Suppleringsvalg av et medlem av repre
sentantskapet i Banque Indosuez Norge 
AlS. 
Innst. S. 27, S.tid. 1296 (2.12.87). 

3. Suppleringsvalg av et medlem og et vara
medlem til representantskapet i Christia
nia Bank og Kreditkasse. 
Innst. S. 29, S.tid. 1296 (2.12.87). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i fire utenlandske 
forretningsbanker. (The Chase Manhat-

tan Bank (Norway) AJS, Manufacturers 
Hanover Norge A/S, Banque Nationale 
de Paris Norge A/S, Samuel Montagu 
A/S.) 
Innst. S. 60, S.tid. 1687 (14.12.87). 

5. Suppleringsvalg av et medlem av repre
sentantskapet i Inter Nordisk Bank AlS. 
Innst. S. 143, S.tid. 2642 (24.3.88). 

6. Suppleringsvalg av et medlem av repre
sentantskapet i Finansbanken AlS. 
Innst. S. 145, S.tid. 2642 (24.3.88). 

7. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 197 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

8. Forslag fra representanten Kjell Furnes 
på vegne av Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet oversendt fra Odelstinget 24. 
mai 1988: «Regjeringen anmodes om å 
vurdere om det kan være behov for en 
dispensasjonsadgang til reglene om uten
landske eierandeler, slik at myndighete
ne kan godkjenne avtaler som medfører 
høyere utenlandske eierandeler hvis na
sjonale og konkurransemessige hensyn 
tilsier at det vil være fordelaktig og fore
legge dette for Stortinget som egen sak.» 
S.tid. 3718 (2.6.88) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 
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9. Forslag fra representanten Arent M. Hen
riksen på vegne av Sosialistisk Venstre
parti oversendt fra Odelstinget 24. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag som sikrer samfunnsmessig 
styring og kontroll med de store finans- og 
kredittinstitusjonene.» 
S.tid. 3718-3719 (2.6.88) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, sak l.) 

10. Forslag fra representanten Arent M. Hen
riksen på vegne av Sosialistisk Venstre
parti oversendt fra Odelstinget 24. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen utrede 
og fremme forslag som forbyr bankene å 
drive med kjØp og salg av aksjer i bedrif
ter som de har et kundeforhold til.» 
S.tid. 3719 (2.6.88). 
(Forslaget ble mot 6 stemmer ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak l.) 

Il. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i 7 forretningsban
ker. (Bergen Bank AlS, Christiania Bank 
og Kredittkasse, DnC, Fokus Bank A/S, 
Landsbanken A/S, Samvirkebanken 
AlS, Svenska Handelsbanken Norge 
AlS.) 
Innst. S. 248, S.tid. 3875-3877 (6.6.88). 

12. Forslag fra Arent M. Henriksen datert 11. 
mai 1988 om etablering av en Statens For
retningsbank gjennom kjøp av majori
tetsinteresser i Den norske Creditbank. 
Dok. 8:35, ref. S.tid. 3407, Innst. S. 317, 
S.tid. 4397-4401 (13.6.88). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 

bankenes forvaltning av innskyternes 
penger ved børsspekulasjoner, S.tid. 721-
722 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om uten
landske bedrifters overtakelse av store de
ler av kredittopplysningsmarkedet i Nor
ge, og om det er akseptabelt at det selges 
databaser med opplysninger om norske 
privatpersoner til utenlandske selskaper, 
S.tid. 1580-1581 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ut
bygging av bankekspedisjonslokala på 
den nye terminalen på Flesland, S. tid. 
2081-2082 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å iva
reta forbrukernes interesser i forbindelse 
med de tap bankene har hatt, S.tid. 2089 
(3.2.88). 

5. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om Den 
norske Creditbanks brudd på forretnings
bankloven, S.tid. 2183 (17.2.88). 
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6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om sam
menlignende undersøkelser av bankenes 
renteøkninger de siste 12 måneder og 
bankenes tap i 1987, S.tid. 2185 (17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å på
skjønne de bankene som holder lav rente 
på boliglån, S.tid. 2614-2615 (23.3.88). 

8. Spørsmål ved møtets slutt fra Arent M. 
Henriksen om reduksjonen i Norges 
Banks rente og bankenes utlånsrenter, 
S.tid. 3293-3296 (10.5.88). 

9. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om Den 
norske Creditbank driver i strid med for
retningsbanklovens bestemmelser om 
størrelsen på egenkapitalen, S.tid. 3341 
(11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om finansieringsvirksomhet og fi

nansinstitusjoner (konkurransen på fi
nansmarkedet). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 5 Konkur
ransen på finansmarkedet. Leder Øystein 
Løining. Vedlegg til innst.: Brev av 5.4.88 
fra Finansdepartementet til finanskomi
teen. Særskilt vedlegg: Mindretallsfor
slag.) 
Ot.prp. 41 (1986-87), ref. O.tid. 246 (1986-
87), Innst. O. 58, O.tid. 596-659 (24.5.88), 
Besl. O. 78, L. tid. 82-92 (30.5.88). Lov av 10. 
juni 1988. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav l bifalt og 
4 oversendt Stortinget, l fra Anders Tal
leraas - se FORSIKRING Il, sak 2, l fra 
Kjell Furnes og 2 fra A. M. Henriksen - se 
Il, sakene 8-10. 5 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i Ot.prp. nr. 41 (1986-87) Lov 
om finansieringsvirksomhet og finansin
stitusjoner. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 270, lnnst. O. 58, 0.
tid. 596-659 (24.5.88), Besl. O. 78, L.tid. 82-
92 (30.5.88). Lov av 10. juni 1988. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endringer i lov 18. desember 1956 nr. l 
om tilsynet for kredittinstitusjoner, for
sikringsselskaper og verdipapirhandel 
m.v. (Utvidelse av kredittilsynets rett til å 
innhente opplysninger og endringer i 
straffebestemmelsene. Ansattes og tillits
valgtes opplysningsplikt.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 252, Innst. O. 89, 0.
tid. 781-789 (6.6.88), Besl. O. 94, L.tid. 104-
107 (11.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget, 
ingen bifalt.) 

4. Endring i lov 24. mai 1961 nr. l om spare
banker og i lov 24. mai 1961 nr. 2 om for
retningsbanker m.m. (Endringer i banklo-
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venes bestemmelser om likviditetskrav.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 574, Innst. O. 87, 0.-

tid. 803-804 (6.6.88), Besl. O. 102, L.tid. 108 
(11.6.88). Lov av 24. juni 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1602 4602 Kredittil.synet 
1631 Premiesparing for ungdom 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til representantskapet i Finansbanken 
AlS. (I debatten om ordningen med of
fentlig oppnevnte representanter i ban
kers styrende organer.) 
Innst. S. 44, S.tid. 1904-1908 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Suppleringsvalg av et varamedlem til re
presentantskapet i Landsbanken AlS. 
Innst. S. 45, S.tid. 1908-1909 (15.12.88). 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i Inter Nordisk 
Bank AlS. 
Innst. S. 48, S.tid. 1909 (15.12.88). 

4. Kredittilsynets, Norges Banks og Finans
departementets behandling av Spareban
ken Nord og Tromsø Sparebank. 
(Vedlegg: l. Rapport fra Kredittilsynet. 2. 
Rapport fra Norges Bank. Inntatt i innst. 
brev av 19.1. fra komiteen til Finansdepar
tementet og svarbrev av 24.1. vedr. en 
egen sparebank for Finnmark.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 96, 
S.tid. 2690-2699 (21.2.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), Innst. S. 124, S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

6. Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1987. (Kredittmeldingen.) 

St.meld. 26, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 125, 
S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 

7. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til representantskapet i tre utenlandske 
forretningsbanker. (Citibank A/S Oslo, 
Banque Paribas Norge A/S, Banque In
dosuez Norge A/S.) 
Innst. S. 174, S.tid. 3595 (19.5.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om å få 

bankene til å redusere det generelle rente
nivået i takt med rentereduksjonene fra 
Norges Bank, S.tid. 489-490 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om fusjon 
av Sparebanken Nordfjord, Sogndal Spa
rebank og Sparebanken Vest, S.tid. 762-
763 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om re
duksjon av bankenes utlånsrente, S.tid. 
2292-2293 ( 18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Magnus Stangeland, framsatt 
av Lars Velsand om å syte for at sentrali
seringa av bankvesenet ikkje fører til ein 
vanskelegare kapitaltilgang til distrikta, 
S. tid. 2294 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Haug om Kre
dittilsynet har vurdert Kredittkassens 
medvirkning i konkursen i Bobygg AlS i 
Lørenskog, S.tid. 2492-2493 (1.2.89). 

6. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård kriterier 
for dispensasjon fra kvalifikasjonskrav til 
medlemmer av sparebankers kontrollko
mite, S.tid. 2617-2618 (15.2.89). 
(Jf. IV, 2.) 

7. Sp.spm. fra Lars Velsand om reduksjon 
av rentenivået i leasing-selskaper, S.tid. 
2721 (22.2.89). 

8. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen, framsatt 
av Tora Aasland Haug om utdeling av 
aksjeutbytte i flere av landets storbanker, 
S.tid. 2721-2722 (22.2.89). 

9. Gr.spm. fra Harald Synnes om bankenes 
adgang til obligasjonsmarkedet, S.tid. 
2944-2946 (29.3.89). 

10. Sp.spm. fra Reidar Due om livsforsik
ringsselskaper som har satt ned renten 
samtidig som betalingsterminene økes til 
fire ganger pr. år, S.tid. 3268 (19.4.89). 

11. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Kreditt
tilsynets taushetsplikt, S.tid. 3423 (3.5.89). 
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12. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om presset 
på sosialkontorene og bankenes plikter et
ter avtaleloven om å ta hensyn til folks be
talingsvansker, S.tid. 3960-3961 (31.5.89). 

13. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om bankers 
og andre finansieringsinstitusjoners øko
nomiske veiledning overfor låntakere, 
S.tid. 3961 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring i skattereglene om grunn
fondsbevis, konsernbidrag, overføring av 

4 
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skatteposisjoner og omdanning av gjensi
dige livsforsikringsselskapers sikkerhets
fond til egenkapitalfond m.v.) 
Ot.prp. 18 (pkt. 2 og 3), ref. O.tid. 13, Innst. 
O. 11, O. tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), Besl. O. 
18, 21 og 25, L.tid. 16-17 (14.12.88). Lover 
av 23. desember 1988. 

2. Forslag fra Ole Gabriel Ueland og Lars 
Velsand om endringer i lov av 24. mai 
1961 nr. l om sparebanker. (Kompetan
sekravet til medlemmer av kontrollkomi
teen i sparebanker.) 
Dok. 8:41, ref. O.tid. 431, Innst. O. 89, 0.
tid. 616-618 (29.5.89), . 
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BARN 

Omfatter bl.a.: Barneloven. 
Se også: BARNEHAGER, BARNETRYGD, BARNEVERN, EKTESKAP, FAMILIE, 
SVANGERSKAP. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
641 Forsøks- og informasjons

virksomhet innen sosial
sektoren 

1556 Tiltakfor barn og unge 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg til St.prp. 1: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1986.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltak for barn og unge 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om utbe

taling av erstatning ved ulykker for barn i 
Finnmark sammenlignet med barn i Oslo, 
S.tid. 1575-1576 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om Rikstryg
deverkets refusjonsregler vedrørende fy
sioterapeutisk trening for barn, S.tid. 
1866 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om et 
alternativ til Hokksund barnesykehus i 
nærheten av barnas hjemsted, S. tid. 1870 
(15.1.86). 

4. Sp.spm. fra Annelise Høegh om støtte til 
blinde fØrskolebarn ved kjøp av kassett
spillere, S.tid. 2048 (19.2.86). 

5. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om for
eldrebetaling skal innføres for forsøk med 
pedagogiske tilbud for 6-åringer, S.tid. 
2084-2085 (26.2.86). (Trukket tilbake.) 

6. Sp.spm. fra Tora Haug, framsatt av Kjell
bjØrg Lunde, om lovforbud mot å slå barn, 
S.tid. 2103-2104 (26.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar 
Sortåsløkken datert 20. mars 1986 om 
endring i lov av 8. april1981 nr. 7 om barn 
og foreldre (barneloven.) (Forbud mot fy
sisk avstraffelse av barn.) 
Dok. 8:10, ref. O.tid. 221, Innst. O. 57, 
O.tid. 359-361 (11.6.86). Vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg til St.prp. 1: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1987.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

641 Forsøks- og informasjons
virksomhet innen sosial
sektoren 

1556 Tiltak for barn og unge 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Bente Bakke om barns sam

værsrett i oppløste ekteskap, S.tid. 813-
815 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Bente Bakke om samværsrett 
med sine barn for Terje Torgersen etter 
dom i Strømmen herredsrett, S.tid. 2123-
2124 (4.2.87). 

3. Sp.spm. fra Solveig SoUie om skattefri fe
rieinntekt for barn uten foreldre og barn 
av alene-foreldre, S. tid. 2220 (11.2.87). 

4. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om en samord
ning av ansvaret for barns sikkerhet, 
S.tid. 2394 (4.3.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsl,økken, fram
satt av Tora Houg, om en kraftlinje mel
lom Frogner og Follo som vil gå rett forbi 
et boligfelt på Nyjordet og de mulige hel
seskader på barn i området, S.tid. 2528-
2530 (11.3.87). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om i større 
grad å gi barn med norsk far og uten
landsk mor norsk statsborgerskap og ret
tigheter, S.tid. 2741-2742 (1.4.87). 

7. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
rettigheter for barn på sykehus, S. tid. 
3023-3024 (29.4.1987). 

8. Sp.spm. frå Ranveig Frøiland om å styr
kje interessene til barna etter at den nye 
plan- og bygningsloven er trådt i kraft, 
S.tid. 3353 (20.5.1987). 

9. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
behandlingsmuligheter for hyperaktive 
barn, S.tid. 3656-3657 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i barneloven § 30 (vold og annen 

mishandling av barn). 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 5, lnnst. O. 20, O.tid. 
85-101 (15.1.87), Besl. O. 33, L.tid. 24-28 
(22.1.87). Lov av 6. februar 1987. 
(l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bi
falt.) 

2. Endringer i skadeerstatningsloven. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 4 Standar
disert erstatning til barn. Leder Peter 
Lød ru p.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltak for barn og unge 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1988.) 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et utvalg for 

å vurdere barnelovens praksis vedr. sam
værsrett, spesielt når foreldrene ikke har 
levd sammen etter at barnet er født, S. tid. 
1284 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Bente Bakke om å sikre et 11 
år gammelt barn rett til samvær med beg
ge foreldre, S.tid. 2086 (3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om nedleg-
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gelse av Hokksund Barnesykehus, S.tid. 
2266-2267 (24.2.88). 

4. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å sikre 
kreftsyke barn behandling på Rikshospi
talet, S.tid. 2617 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skadeerstatningsloven. 

(Særskilt vedlegg: 1987:4 Standardisert 
erstatning til barn. Leder Peter Lødrup.) 
Ot.prp. 81 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
19, O.tid. 164-171 (10.12.87), Besl. O. 24, 
L.tid. 19 (16.12.87). Lov av 18. desember 
1987. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 

2. Endringer i barneloven (underholdsbi
drag, samværsrett, m.v.) 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fastset
jing av fostringstilskot. 2. Utkast til for
skrift om endring av forskrift om unntak 
fra plikten til å grunngi enkeltvedtak, 
fastsatt ved kgl. resolusjon 16. desember 
1977 del VIII i medhold av forvaltningslo
ven § 24 fjerde ledd.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 390, Innst. O. 82 (ik
ke-beh.), O.tid. 805 (7.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Forbruker- og administ
rasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltakfor barn og unge 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg: Tiltak for barn og ung
dom 1989.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Mona RØkke, framsatt av Eva 

Finstad om EFs lavspenningsdirektiv og 
sikkerhetsegenskapene ved elektriske 
husholdningsapparater i relasjon til bar
neulykker, S.tid. 400-401 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Turid Birkeland om revide
ringen av byggeforskriftene i 1987 og sik
ring mot barneulykker i eldre boliger, 
S.tid. 406 (26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kva 
slags verkemiddel vil bli teke i bruk for å 
få ned talet på ulykker blant barn og unge, 
S.tid. 411 (26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken om bar
neulykker i landbruksmiljØet, S.tid. 412-
413 (26.10.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om 

barn og foreldre (barnelova) (underholds
bidrag, samværsrett m.v.) 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fastset
jing av fostringstilskot. 2. Utkast til for
skrift om endring av forskrift om unntak 
fra plikten til å grunngi enkeltvedtak, 
fastsatt ved kgl. resolusjon 16. desember 
1977 del VIII i medhold av forvaltningslo
ven § 24 fjerde ledd.) 
Ot.prp. 44 (1987-88), ref. O.tid. 230 (1987-
88), Innst. O. 23, O.tid. 184-224 (10.2.89), 
Besl. O. 43, L.tid. 25-38 (22.2.89). Lov av 3. 
mars 1989. 
(l forslag om tilbakesendelse til komite og 
l forslag om å sende tilbake enkeltpara
grafer til Regjeringen trukket tilbake. 2 
forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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BARNEHAGER 

Omfatter bl.a.: Barnehageloven, barneparker, daghjem, fritidshjem, førskoler. 
Se også: BARN, BARNEVERN, EKTESKAP, FAMILIE. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1985 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1556 Driftstil
skudd til barnehager). 
St.prp. 26, ref. S.tid. 809, Innst. S. 37, S.tid. 
1267 (3.12.85). 

2. Tileggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 
1500 og 1556 til forsøk med pedagogiske 
tilbud til 6-åringer. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 1936, Innst. S. 118, 
S.tid. 2303-2308 (18.3.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Bente Bakke om prøvevirk
somhet med større frihet for private bar
nehager, S.tid. 249-250 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om kom
munenes rett til å gi økonomisk støtte til 
barnehager, S.tid. 1571-1572 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om gjeldende 
regler for statstilskudd til kommunale 
barnehager i de tilfeller der barn deler he
le barnehageplasser, S.tid. 2011-2012 
(12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om å gi Lykkebo 
Lekehus tid til å gjennomføre endringer 
som må til for å oppfylle betingelsene i 
barnehageloven, S.tid. 2324 (19.3.86). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å få de bar
nehagene som Barnehageforbundet opp
retter, innlemmet i de kommunale bame
hageplanene, S.tid. 2803-2804 (21.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltakfor barn og unge 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Etter

utdanningsbehov og oppfriskningskurs 
for barnehagepersonale, landsdelskonfe-

ranse, utdanningsprogram for barnehage
ansatte.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
1546 Familiepotitiskforskning, 

opplysningsarbeid m.m. 
1556 Tiltak for barn og unge 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en mer 

rettferdig og familievennlig tilskuddsord
ning for foreldre uten barn i barnehager, 
S.tid. 800-801 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvilke 
former for privat barnehageutbygging 
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Regjeringen vil tillate, S.tid. 1992-1993 
(14.1.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om strakstiltak for 
å få flere barnehageplasser og dermed mer 
personell til helsesektoren, S.tid. 2090-2091 
(28.1.87). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om Arbeider
partiet som inviterer grunnskoler og bar
nehager til en landsomfattende tegnekon
kurranse med premier fra bl.a. statsminis
teren, S.tid. 2568-2569 (18.3.87). 

5. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om luftforurenset innemiljØ i barnehager, 
S.tid. 3027-3028 (29.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å bedre 
rekrutteringen av personell til barneha
gene, S.tid. 3365-3366 (20.5.1987). 

7. Sp.spm. fra Marie Brenden om regulering 
av tilskuddsordningene for de kommuna
le utgifter pr. plass i barnehagene i gris
grendte strøk, S.tid. 3473-3474 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Arent M. Henriksen og Mag

nar SortåslØkken datert 11. november 
1986 til lov om endring i lov av 6. juni 1975 
nr. 30 om barnehager m . v. (Kommunal ut
byggingsplikt for barnehager.) 
Dok. 8: 4, ref. O.tid. 19, Innst. O. 17, O.tid. 
57-58 (9.12.86), og vedtatt oversendt Regje
ringen. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltak for barn og unge 

n. Alminnelige saker: 
l. Andøy kommunestyre sender uttalelse 

om Nord-Norge som modellområde for 
barnehageutbygging. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Sortland kommunestyre sender uttalelse 
om en forsert barnehageutbygging i 
Nord-Norge. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
for 1987 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1556, Driftstil
skudd til barnehager.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 937, lnnst. S. 31, S.tid. 
1260-1261 (1.12.87). 

4. Barnehager mot år 2000. 
St.meld. 8, ref. S.tid. 31, Innst. S. 157, 
S.tid. 3033-3064 (21.4.88). 
(10 forslag, hvorav 8 ikke bifalt, 2 forslag 
henholdsvis fra Anne Enger Lahnstein og 
Hans J. Røsjorde sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Forslag fra Solveig Sollie om privat dag
mammavirksomhet 
Dok 8:51, ref. S.tid. 4418 (29.9.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Annelise HØegh om departe

mentet har til hensikt å forby eller på an
nen måte begrense privat dagmamma
virksomhet, S.tid. 1570-1571 (9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om å bedre rettighete
ne til dagmammaer og praktikanter, 
S.tid. 1571-1572 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Terje Granerud om Husban
kens kvoter for lån til oppfØring av nye 
barnehager, S.tid. 2625 (23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om god
kjenning av et lærlingopplegg for perso
nalet i barnehagene i Akershus, S.tid. 
2974-2975 (20.4.88). 

5. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om ut
videlse av Husbankens låneramme til 
bygging av barnehager, S.tid. 3178-3179 
(4.5.88). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1556 Tiltakfor barn og unge 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Åshild Hauan om utdanning 

av førskolelærere , S.tid. 147-162 (17.10.88). 
2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1988 

under Forbruker- og administrasjonsde
partementet, kap 1556, post 60 Tiltak for 
barn og unge. (Driftstilskudd til barneha
ger og fritidshjem.) 
St. prp. 26B, ref. S.tid. 796, Innst. S. 37, 
S .tid. 1569 (5.12.88). 

3. Forslag fra Solveig Sollie om privat dag
mammavirksomhet. 
Dok. 8:51 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
138, S .tid. 3205-3214 (17.4.89). 

4. Interp. fra Åshild Hauan om barnehageut
byggingen. 
S.tid. 3450-3461 (8.5.89). 

5. Forslag fra Magnar Sortåsløkken og 
Kjellbjørg Lunde om lovfesting av plikt 
for kommuner til å bygge og drive barne
hager. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3042, Innst. S. 163, 
S.tid. 3783 (25.5.89). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om nye be

manningsnormer for barnehagane, S.tid. 
416-417 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om økningen i 
antall barnehageplasser, S.tid. 417-418 
(26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om husbankmidlene 
til barnehageutbygging som er brukt opp 
for 1988, S.tid. 787 (16.11.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om end
ret praksis i Husbanken som gjØr barne
hageutbygging dyrere, S.tid. 2219-2220 
(11.1.89). 

5. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om av
slag på anke om tilskudd til Blåbærhau
gen Korttidsbarnehage i Bærum, S. tid. 
2521-2522 (8.2.89). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om å bedre barnehage
tilbudet til studentene, S.tid. 2607-2608 
(15.2.89). 

7. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om 
ubrukte midler i barnehagetilskudd for 
helsepersonell, S.tid. 2618-2619 (15.2.89). 

8. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om å 
forenkle regelverket omkring igangset.: 
ting av private barnehager, S. tid. 2803-
2804 (8.3.89). 

9. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om ekstra 
statleg tilskot til Studentsamskipnaden si
ne barnehagar, S.tid. 2804-2805 (8.3.89). 

10. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om at 600 pri
vate barnehageplasser kan bli nedlagt i 
Oslo, S.tid. 3173 (12.4.89). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å øke ut
danningskapasiteten for å bedre til
gangen på førskolelærere, S.tid. 3753 
(24.5.89). 

12. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at Stu
dentsamskipnaden i Oslo har sagt opp 24 
ansatte og at 80 barn av studenter dermed 
mister sin barnehageplass, S. tid. 3943 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Skattebetalingsloven og aksjege
vinstbeskatningsloven.) 
(Pkt. 4: Skattefritak for arbeidsgivers til
skudd til ansattebarnehager.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 13, Innst. O. 40, O.tid. 
341-343 (11.4.89), Besl. O. 59, 60, 61, L.tid. 
50 (24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 

2. Endring av lov av 6. juni 1975 nr. 30 om 
barnehager m .v. (barnehageloven). (Over
føring av myndighet til kommunene og 
forenkling av regelverket.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 263, Innst. O. 58, 0.
tid. 511-524 (25.5.89), Besl. O. 88, L.tid. 67 
(1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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BARNETRYGD 

Omfatter bl.a.: Barnetrygdlaven. 
Se også: BARN, FAMILIE, PERSONBESKATNING, SOSIAL VESEN, TRYGDER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
610 Barnetrygd 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke, økning i barnetrygdsatsene.) 

St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
(2 forslag - begge bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om en sanering 
av overføringsordninger til barnefamilie
ne, S.tid. 2454 (23.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

610 Barnetrygd 
(Behandlingen av kap. 610 vedtatt utsatt 
og oversendt finanskomiteen - jf. neste 
sak.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger under enkelte 

kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Stønadssatsen for barn i institu
sjon.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 

folketrygd og i visse andre lover. (Lovfes
tet rett til trygd for ett barn mer enn det 
faktiske barnetall.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 1986. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 

Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap. : 
610 Barnetrygd 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
610 Barnetrygd 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
610 Barnetrygd.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Endr. i 
barnetrygdloven forskriftshjemmel 
angående barn bosatt utenfor Norge og 
barn som forsørges av utenlandske stats
borgere.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 22-
32 (1.12.88), Besl. O. 5, L.tid. 5-6 (9.12.88), 
Besl. L. l , O. tid. 97 (14.12.88), Besl. O. 34, 
ref. L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. desem
ber 1988. 
(l forslag om oppretting av feil i innst. og 
dermed i Odelstingets vedtak bifalt.) 
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BARNEVERN 

Omfatter bl.a.: Barnehjem, barnemishandling, barneombudslaven, barnevernsloven, Norskfos
terhjemsforening, ungdomsvern. 
Se også: BARN, BARNEHAGER, EKTESKAP, FAMILIE. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
612 Anbringelse av hjemløse 

barn m.v. 
1550 Barneombudet 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sikker
hetsinstruksene for Oslo Sporveier i for
bindelse med de ubetjente T-banestasjo
ner og den risiko disse innebærer for 
mindreårige, S.tid. 246-247 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om at barneverns
nemndene mangler kapasitet for hjelp og 
omsorg til barn, S.tid. 722-723 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om nedleggel
se av barnevernsnemndene, S.tid. 2015-
2016 (12.2.86). 

4. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om fengs
ling av ein 14 år gamal gut, S.tid. 2024 
(12.2.86). 

5. Sp.spm. fra Tora Houg, framsatt av Kjell
bjØrg Lunde, om lovforbud mot å slå barn, 
S.tid. 2103-2104 (26.2.86). 

6. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
oppnevning av et utvalg for å koordinere 
og evaluere handlingsplanen for barne-og 
ungdomsvernet, S.tid. 2344 (9.4.86). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om. vilkårlig
het i barnevernets utøvelse av retten til å 
frata foreldre barna, S.tid. 2963-2964 
(4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i bestemmelser i særlovgiv
ningen om taushetsplikt (tilpassing til for
valtningsloven). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 38, O.tid. 
225-244 (17.4.86), Besl. O. 44, L.tid. 33 
(24.4.86). 
(4 forslag framsatt i Odelstinget- ingen bi
falt.) 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar 
Sortåsløkken datert 20. mars 1986 om end
ring i lov av 8. april1981 nr. 7 om barn og 
foreldre (barneloven.) (Forbud mot fysisk 
avstraffelse av barn.) 
Dok. 8:10, ref. O.tid. 221, Innst. O. 57, 
O.tid. 359-361 (11.6.86). Vedtatt sendt Reg
jeringen. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

611 Barne- og ungdomsvern 
1550 Barneombudet 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger under enkelte 

kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. (Tilskudd til Misjo
nens barnehjem.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å hindre 

at barn i en presset situasjon utsettes for 
psykisk overgrep fra barnevernets side, 
S.tid. 39-40 (8.10.86). 

2. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om lovend
ring slik at barn under 16 år ikkje kan bli 
fengsla, S.tid. 566-567 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om 18-års al
dersgrense for filmen «Det tause skriket», 
S.tid. 2125 (4.2.87). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om barn og unge 
som blir utsatt for seksuelle overgrep, 
S.tid. 2542-2543 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Helga Haugen om offentlig 
støtte til ungdom som har vært i foster
hjem/institusjoner, S.tid. 2749-2750 
(1.4.87). 

6. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om det 
offentliges kontroll med barnehjem, på 
bakgrunn av politietterforskningen ved 

Lunde Barnehjem i Sandefjord, S.tid. 
2945 (8.4.1987). 

7. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om å bidra 
til at norske media blir mer kompetent til 
å behandle barnevernsaker, S.tid. 3361-
3362 (20.5.1987). 

8. Sp.spm. fra Eirin Faldet om en rapport 
om barnepornografi, -prostitusjon og 
-handel, S.tid. 3650 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17.juli 1953 nr. 14 om 

barnevern. (Klageordningen, ansvarsfor
holdet mellom barnevernet og spesialsko
lene.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O.tid. 54-
57 (9.12.86), Besl. O. 19, L.tid. 17 (12.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

2. Endring i barneloven § 30 (vold og annen 
mishandling av barn). 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 5, Innst. O. 20, O.tid. 
85-101 (15.1.87), Besl. O. 33, L.tid. 24-28 
(22.1.87). Lov av 6. februar 1987. 
(l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bi
falt.) 

3. Endringer i straffeloven m.m. (heving av 
den kriminelle lavalder). 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 116, Innst. O. 39, 
O.tid. 250-269 (7.5.87), Besl. O. 47, L.tid. 43-
46 (21.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget hvorav l 
fra Harald Ellefsen bifalt, 2 forslag fram
satt i Lagtinget - ingen bifalt.) 

4. Endringer i straffeloven (påtalereglene 
ved mishandling av barn, nåværende el
ler tidligere samlivspartner; adgangen til 
delegasjon av påtalekompetanse for kom
muner og fylkeskommuner). 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
Forbruker- og 
men tet. 
Budsjett-innst. 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1988 
Sosialdepartementet og 
adm i nistrasjonsdeparte-

S. 11, S.tid. 1179-1259 

611 Barne- og ungdomsvern 
1550 Barneombudet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å sikre medi

sinsk hjelp til barn hvis foreldre har nek
tet dette under henvisning til at «Gud 
helbreder», S.tid. 551 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om antall unge 
innsatte mellom 14-17 år i norske fengsler, 
S.tid. 1579 {9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om sosial støtte 
til incestofre og deres familier, S.tid. 2095-
2096 (3.2.88). 
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4. Sp.spm. fra Bente Bakke om hjelp til en 11 
år gammel pike som mot sin og farens vil
je er plassert i offentlig omsorg av barnets 
mor, S.tid. 2125-2126 (10.2.88). 

5. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å gi barn 
av asylsØkjarar same vern som barnelova 
gir norske barn, S.tid. 2181-2182 (17.2.88). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å styrke bar
neombudet, S. tid. 2466-2467 (2.3.88). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om mang
lende bevilgninger til et informasjons
prosjekt som tar sikte på å forebygge sek
suelle overgrep mot barn, S.tid. 2526 
(16.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven (påtalereglene 

ved mishandling av barn, nåværende el
ler tidligere samlivspartner; adgangen til 
delegasjon av påtalekompetanse for 
kommuner og fylkeskommuner). 
Ot.prp. 79 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
22, O.tid. 231-250 (7.1.88), Besl. O. 42, L.tid. 
25 (27.1.88). Lov av 26. februar 1988. 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde oversendt 
Stortinget - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET li, sak 4.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
611 Barne- og ungdomsvern 
1550 Barneombudet 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Reidun Andreassen om iverk

settelse av endr. i straffelovens § 46 om he
ving av den kriminelle lavalder og alter
native reaksjonsformer i barnevernets re
gi, S.tid. 1344-1359 (30.11.88). 

2. Interp. fra Magnar Sortåsløkken om drift 
av barneverninstitusjoner. S.tid. 3235-
3245 (18.4.89). 

3. Interp. fra Eva R. Finstad om å gjenopp
rette de politisk oppnevnte barneverns
nemndene i kommunene, S.tid. 3576-3590 
(12.5.89). 
(l forslag fra Eva R. Finstad sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om økte straffe
rammer for seksualforbrytelser mot barn. 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 123, Innst. S. 237, S.tid. 
4443-4444 (12.6.89) 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. STRAFFELOVGIVNING IV, 5.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om 

behandlingstilbud for seksuelt mishandle
de barn, S.tid. 68-69 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en opplys
ningsfilm om barn som blir nervevrak 
pga. rusmisbruk i hjemmet, S.tid. 408-409 
(26.10.88). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om krisa i 
barnevernet og om fortgang i handsaming 
av barnevernssakene, S.tid. 410-411 
(26.1 0.88). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om erstat
ning til incestoffer i samsvar med konse
kvensane av overgrepa, S. tid. 487-488 
(2.11.88). 

5. Sp.spm. fra Grete Knudsen om midler til 
samvirkeordninger innen barne- og eld
reomsorg, S.tid. 2625-2626 (15.2.89). 

6. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å 
gjøre fortgang i arbeidet med alternative 
tiltak for ungdom, S.tid. 2722-2723 
(22.2.89). 

7. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om negati
ve erfaringar med statlege mottak og 
manglande oppfølging frå styresmaktane 
overfor asylsØkjarbarn, S.tid. 3370-3371 
(26.4.89). 

8. Sp.spm. fra Solveig Sollie om økonomisk 
støtte til lokale støttegrupper som fØlger 
opp incestofre, S.tid. 3771 (24.5.89). 

9. Sp.spm. fra Aase MolØkken om utvisning 
av foreldreløse asylsØkerbarn, S.tid. 3958-
3959 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om å sette i kraft hevingen av den kri

minelle lavalderen. 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 328, Innst. O. 86, 0.
tid. 675-697 (1.6.89), Besl. O. 112, L.tid. 75-
80 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 
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BEDRIFTSBESKATNING 

Omfatter bl.a.: Avskrivningssatser, fondsavsetninger, fondsavsetningsloven. 
Se også PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRADRAG, 
SKATIELOVER, SKATTER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St. prp. l: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1983. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 
5501 Ordinær skatt på formue og 

inntekt 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilstramning av den Økonomiske politik
ken. (Regjeringen Willochs innstram
mingspakke. Askrivningssatser for bygg 
og anlegg m.v., fly og forretningsbygg.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). (Jf. IV sak 2.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om teknologiavta
lene mellom selskaper og forskningsinsti
tusjoner som fører til at staten betaler ut
giftene for disse gjennom skattereglene, 
S.tid. 250 (30.10.85). 

2. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om prak
tiseringa av skattelova etter «Ringnes-

dommen» i Oppland, S.tid. 1572-1573 
(11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Leiv Stensland om påplussing 
av inntekten for AlS Tyssefaldene for salg 
av kraft til 3 bedrifter i Odda, S.tid. 1574-
1575 (11.12.85). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Endring i aksjeskatteloven om be
grensning i adgang til å gi konsernbidrag 
til dekning av underskudd i utvinnings
virksomhet.) 
Ot.prp. 28, ref. O. tid. 85, Innst. O. 21, O.tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 

2. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattelova). 
( Avskrivningssatser for fly og for bygg og 
anlegg). 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 183, Innst. O. 42, 
O.tid. 284 (3.6.86) og tilbakesendt komite. 
(Jf. neste sak og Il sak 1.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Endringer i avskrivningssatsene for per
sonbiler, for forretningsbygg, for fly og 
for bygg og anlegg.) (Jf. forrige sak.) 
Ot.prp. 50 (pkt 2), ref. O.tid. 291, Innst. O. 
77, O.tid. 446-450 (18.6.86), Besl. 0.72, 
L. tid. 45 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
(Jf. FINANSER Il, 6.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Kostprisregulering ved salg av ikkeav
skrivbare arbeider- og funksjonærboli
ger.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 0.
tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 76, L.tid. 46-
47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt. Ingen forslag til forskuddsskatte
trekk ble bifalt - jf. sak 4.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1984. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 

Budsjett-kap.: 
5501 Ordinær skatt på formue og 

inntekt 
4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Helland om Stortinget 

får mulighet til å drøfte forslag til skatte
regler for fusjoner, S.tid. 56 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Kjell Helland om å gi bedrif
ter anledning til å trekke 25 % av øk
ningen i forskningsbudsjettet direkte på 
skatten, S.tid. 2126-2127 (4.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Avskrivningssatser for personbiler, for 
fly, for hoteller, losjihus, bevertningsste
der o.l. og for forretningsbygg i visse sen
trale strøk.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 283, Innst. O. 90, 
O.tid. 515-516 (9.6.87), Besl. O. 92, L.tid. 86 
(12.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
(5 forslag framsatt, hvorav 3 i Odelstinget, 
2 i Lagtinget ingen bifalt.) 
(Jf. St.prp. 101) 



-47- Bedriftsbeskatning 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skattelikningen 
for inntektsåret 1985. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett- innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Helland om skatteunn

dragelser ved fusjonering innenfor norsk 
næringsliv, S. tid. 922-923 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om end
ring av lov- og regelverk slik at «anleggs
bransjen>> kan få setja av midlar til miljø
fond, S.tid. 1287 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om lik 
handsaming av identiske saker som gjeld 
bruk av midlar frå miljØfond til å byggja 
ny gjødselk.jellar, S.tid. 1287-1288 (2.12.87). 

4. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om et 
forslag om oppretting av ei konsolide
ringsfondsordning for sjølvstendig næ
ringsdrivande, S. tid. 2463-2464 (2.3.88). 

5. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om lignings
praksis med hensyn til skoghusvære for 
skogeiere som selv driver avvirkning i 
egen skog, S .tid. 3696-3697 (1.6.88). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om utgiftsfø
ring av kostnader for private næringsdri
vande ved bruk av eigen bil i næring, 
S.tid. 3697 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring av de nominelle beløps
grenser i saldoavskrivningsreglene.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt.8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O .tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 

2. Endringer l) i lov av 18. august 1911 nr. 8 
om skatt av formue og inntekt ( skattelo
ven) m.fl., 2) i lov av 17. desember 1982 om 
avsetning til konsolideringsfond for per
sonlige næringsdrivende og 3) i lov av l. 
juni 1984 om avsetning til konsoliderings
fond for næringsdrivende selskaper og 
innretninger. ( Avskrivningssatser for for
retningsbygg, bygg og anlegg, skip og fly, 
dispensasjonsadgang vedr. utenlandsk 
skipsinvestors skatteplikt til Norge.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 103, Innst. O. 28, 0.
tid. 196-206 (14.12.87), Besl. O. 34, 36, 37, 
L.tid. 22-24 (17.12.87). Lov av 18. desember 
1987. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Johan 
C. Løken ble bifalt, 4 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjettinnst.: Oppsum
mering av forslag fra mindretallet angåen
de de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 
5501 Ordinær skatt på formue og 

inntekt 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om dei urime

lege sidene ved skattlegging av yrkesbil i 
næring, S.tid. 78-79 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om lignings
myndighetenes endring av varelagervur
deringer radikalt og uten varsel, S. tid. 
1665-1666 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om for
lagene som kjører boklass på søppelfyl
lingen, S.tid. 3372-3373 (26.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Bilbeskatning for selvstendig nærings
drivende, endr. i fradragssatsen for avset
ning til konsolideringsfond.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. O. 7, 16 og 17, L.tid. 9-
14, 16 (14.12.88). Lover av 23. desember 
1988. 
(6 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Lov om skattlegging av deltakere i an
svarlige selskaper, kommandittselskaper 
m.v. (selskapsskatteloven)) og endringer i 
andre lover. 
(Vedlegg: l. Skattereglenes betydning for 
avkastningen i deltakerlignede selskaper. 
2. Statistiske opplysninger om komman
dittselskaper, ansvarlige selskaper m.v. 3. 
Beskatning av deltakere i ansvarlig sel
skap og kommandittselskap etter svensk 
rett. 4. Skatteregler vedrørende ligning av 
kommandittister. (Skattedirektoratet 
1987.)) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, Innst. O. 32, O.tid. 
245-249 (21.2.89) Vedtatt tilbakesendt Re
gjeringen med 41 mot 35 stemmer. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 3.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt skatteloven) 
m.v. (Endr. i fondsavsetningsloven.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 106, L. tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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BEDRIFTSDEMOKRATI 

Omfatter bl.a.: Ansattes medbestemmelsesrett, bedriftsforsamlinaer. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Rolf Nilssen, framsatt av Terje 
Granerud, om hvorfor ikke omorgani-

sering av næringsmiddelkontrollen er 
blitt forelagt de ansattes organisasjoner, 
S.tid. 1944-1945 (5.2.86). 

1986-87 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mai 1961 nr. l om spa

rebanker m.m. (Grunnfondsbevis). (Re
presentasjon i forstanderskapet av eierne 
av grunnfondsbevis.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 283, Innst. O. 87, 

O.tid. 506-512 (9.6.87), Besl. O. 87, L.tid. 85 
(12.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
oversendt Stortinget og 2 ikke bifalt. l 
forslag i Lagtinget ikke bifalt.) 

1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Thea Knutzen om retningslin

jer for lærerrepresentanters rett til å møte 
i skolestyrene, S.tid. 78-80 (14.10.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om ak

sjeselskaper og i visse andre lover om an
sattes rett til representasjon i selskapers 
styrende organer. 

5 

(Vedlegg: l. Høringsinstanser som avga 
uttalelse. 2. Departementets lovutkast. 
Særskilt vedlegg: NOU 1985: l Videreut
viklingen av bedriftsdemokratiet. Leder 
Olaf Brubakken.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 230, lnnst. O. 67, 0.
tid. 693-709 (26.5.88), Besl. O. 84, L.tid. 97-
99 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
( 4 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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BERGVERK 

Omfatter bl.a.: Bergverkskonsesjoner, bergverkslaven, geofysiske malmundersøkelser, gruvear
beidere, gruveåpninger, Norges geologiske undersøkelser. 
Se også: INDUSTRI. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
943 3943 Norges geologiske under

søkelse 
944 3944 Bergvesenet 
947 Prospektering etter malm 

i Nord-Norge 

n. Alminnelige saker: 

l. Den videre drift av gruvene i Sulitjelma 
m.v. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1563, Innst. 
S. 117, S.tid. 2153-2178 (11.3.86). 
(2 forslag vedrørende Sagmo Gruve fram
satt under debatten, l fra Kjell Helland ik
ke bifalt og l fra Ingvald Godal bifalt mot 
2 stemmer.) 

2. AlS Sydvaranger og omstillings- og ut
viklingstiltak i Sør-Varanger kommune. 
(Vedlegg til Innst.S. 115: Brev til energi-

og industrikomiteen fra Grubeforeningen 
Nordens Klippe, datert 29. januar 1986.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 1693, Innst. S. 115, 
S.tid. 2243-2296 (17 .3.86). 
(7 forslag fremmet, hvorav 6 ikke-bifalt og 
l trukket tilbake.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om alterna
tiver til import av manganmalm fra Sør
Afrika, S.tid. 1891-1893 (22.1.86). 

2. Sp.spm. fra Kjell Helland orn en videre 
undersøkelse av Hersjøforekomsten i Sør
Trøndelag, S.tid. 1900-1901 (22.1.86). 

3. Sp.spm. fra, Jan Olav Ingvaldsen om stor
tingsdrøfting av situasjonen og fremtiden 
for de norske bergverk, S.tid. 2354 (9.4.86). 

4. Gr.spm. fra Inge Staldvik om tiltak mot 
tungmetaHforurensning fra Grong Gru
ber AlS, S. tid. 2467-2469 (23.4.86). 

5. Gr.spm. fra Kjell Helland om tiltak for å 
erstatte arbeidsplasser som vil gå tapt ved 
den bebudede nedtrapping av LØkken 
Gruber, S.tid. 3059-3061 (6.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
943 3943 Norges geologiske undersøkelse 
944 3944 Bergvesenet 
94 7 Prospektering etter malm i 

Nord-Norge 
2. AlS Sydvarangers datterselskaper. 

St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1266, Bud-

sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1709-1722 
(12.12.86). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

n. Alminnelige saker: 
l. AlS Sydvarangers datterselskaper. 

St. prp. 31, ref. S.tid. 1266, Innst. S. 67, 
S.tid. 1709-1721 (12.12.86). 
(Jf. I, sak 2.) 
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2. Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AlS. (Reorganisering ved utskillelse av to 
heleide datterselskaper. Driftsstans 
Svea.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Longyear
byen Arbeiderforening til stortingsrepre
sentant Svein Alsaker, datert 21. mai 
1987.) 

Bergverk 

St.prp. 61, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 221, 
S.tid. 3730-3742 (4.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 

styrke næringsgrunnlaget i Folldal kom
mune, S.tid. 270-271 (23.10.86). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: l. Brev av 
12.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. Bleikvassli Gruber.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
943 3943 Norges geologiske undersøkel.se 
944 3944 Bergvesenet 

2. Den videre virksomhet i Sulitjelma. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.11.87 fra ko
miteen til departementet,og svarbrev av 
4.12.87 til komiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 704, Bud-

sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1853-1859 
(17 .12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Likviditetstilførsel til Fosdalens Berg

verks-Aktieselskab. 
St.prp. 124, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 283, 
S.tid. 4121-4124 (9.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Olav Ingvaldsen om sili

kose blant gruvearbeidere i Norge, S. tid. 
59-60 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Ashild Hauan om nedbeman
ning på ca 170 personer ved divisjon Ra
na Gruber, og bevilgning til miljØtiltak, 
S.tid. 288 (28.10.87). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Næringsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 5. Brev av 28.11.88 fra 
N æringsdep. til energi- og industrikomi
teen vedr. Bonitas-gruppen AlS og vurde
ring av fortsatt drift i Sulitjelma.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 

943 3943 Norges geologiske undersøkel.se 
944 3944 Bergvesenet 
945 International Union of Geological 

Science 
946 Utvikling av bergverksindustrien 

i Finnmark 
972 Sulitjelma Bergverk AlS 

(l forslag fra Ragna Berget Jørgensen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Fauske kommune sender uttalelse datert 

l. desember 1988 vedrørende kommunesi
tuasjonen ved nedlegging av Sulitjelma 
Bergverk. 
Ref. S.tid. 1784 (8.12.88), og vedlagt proto
kollen. 

2. Tiltak mot forurensning fra KjøH Gruber. 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 243, 
S.tid. 4404 (12.6.89). 

3. Sulitjelma. (Bev. til sikrings-, stengings
og miljØtiltak. Omstillingsarbeidet i Faus
ke kommune.) 
(Vedlegg til innst.: Brever av 1.6., 8.6. og 
9.6.1989 vedr. forhandlinger mellom Suli
tjelma Bergverk AlS og N orsulfid AlS om 
fortsatt drift av Giken-gruven i begrenset 
omfang.) St.prp. 116, ref. S.tid. 3694, 4465, 
lnnst. S. 280, S.tid. 4788-4792 (15.6.89). 
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BffiLIOTEK OG LITTERATUR 

Omfatter bl.a.: Bibliotekloven, pliktavleveringsloven, Riksbibliotektjenesten, Statens bibliotektil
syn, forlag. 
Se også: KULTUR, MASSEMEDIA, PRESSE, SPRÅK. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
331 Riksbibliotektjenesten 
384 3384 Bibliotek- og litteraturformål 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om politibe
slag i dokumenter forfatteren Kjell Fjør
toft har benyttet som kildemateriale i sitt 

historiske forfatterskap, S.tid. 2351-2352 
(9.4.86). 

2. Sp.spm. frå Haakon Blankenborg om dei 
kulturpolitiske verknadene ei endring av 
bransjeavtala for bokomsetnad vil kunne 
få for utgjeving og distribusjon av bøker, 
2455-2456 S.tid. (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om folkebibliotek. 
(Vedlegg: Uttalelser til Bibliotekrådets ut
redning.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 4, lnnst. O. 16, O.tid. 
64-78 (10.12.85), Besl. O. 19, L.tid. 20-21 
(16.12.85). Lov av 20.12.85. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
331 Riksbibliotektjenesten 
384 3384 Bibliotek- og litteraturformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1986 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
384, bibl.iotekvederlag.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 981, Innst. S. 29, S.tid. 
1266 (1.12.86). 

2. Forslag fra Thea Knutzen på vegne av 
Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt 
fra Odelstinget 17. mar~ 1987: «Det hen
stilles til Regjeringen å utrede alternati-

ver som innebærer hel eller delvis indivi
duell tildeling/fordeling av vederlag for 
bibliotekbruk. » 

S.tid. 2759 (1.4.87) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om styrking av 

norsk faglitteratur, S.tid. 32 (8.10.86). 
2. Sp.spm. fra Tora Houg om manglende 

støtte til Den internasjonale bokhandel i 
Oslo, S.tid. 556 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om reisesti
pend fra Norsk Faglitterært Fond, S.tid. 
1615-1616 (10.12.86). . 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om å innføre en 
egen innkjøpsordning for oversatt kvali
tetslitteratur, S. tid. 2525-2526 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om utlån av 
lydbøker gjennom bibliotekene, S. tid. 
3452-3453 (27.5.1987). 
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6. Sp.spm. fra Thea Knutzen om betaling av 
moms for bruk av bibliotekbusser på Vest
landet, S.tid. 3462-3463 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om bibliotekvederlag. 

(Vedlegg: l. Avtale mellom Staten og 
kunstnerorganisajonene. 2. Recommen
dation 822 (1977) on payment to creators 

Bibliotek og litteratur 

for library loans (public lending rights), 
Parlamentary Assembly of the Council of 
Europe. 3. Diverse tabeller over bibliotek
vederlag.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 8, Innst. O. 28, O.tid. 
179-186 (17.3.87), Besl. O. 43, L.tid. 37 
(24.3.87). Lov av 29. mai 1987. 
(l forslag fra Thea Knutzen sendt Stor
tinget- se Il, sak 2.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 

Budsjett-kap.: 
331 Riksbibliotektjenesten 
384 3384 Bibliotek- og Litteraturformål 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om når 

Stortinget får meldingen om faglitteratu
rens stilling, S.tid. 1996-1997 (20.1.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
331 3331 Riksbibliotektjenesten 
384 3384 Bibliotek- og litteraturformål 

n. Alminnelige saker: 
l. Skiping av nasjonalbibliotekavdeling 

Rana. 
St. prp. 58, ref. S.tid. 2560, Innst. S. 147, 
S.tid. 3295-3311 (24.4.89). 
(Jf. 9. del 1987-88, SYSSELSE'ITING Il, 
4.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ned

gang i kommunenes bevilgninger til bok
innkjøp til folkebibliotekene, S.tid. 2860-

. 2861 (15.3.89). 

2. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om forla
gene som kjører boklass på søppelfyl
lingen, S.tid. 3372-3373 (26.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. november 1954 nr. l 

om styret i herreds- og bykommunene og 
lov 16. juni 1961 nr. l fylkeskommuner 
m.v. (Endr. i folkebibliotekloven. Oppret
ting av feil i lovgivning om nemnder på 
kommuneplan og fylkesplan.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 328, Innst. O. 44, 0.
tid. 339-340 (10.4.89), Besl. O. 57, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 16. juni. 

2. Lov om avleveringsplikt for allment til
gjengelege dokument. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 3 Frå infor
masjon til kulturarv. Leder Berge Furre.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 328, Innst. O. 67, 0.
tid. 477-482 (20.5.89), Besl. O. 84, L.tid. 65 
(25.5.89). Lov av 9. juni 1989. 



Billighetserstatninger -54-

BILLIGHETSERSTATNINGER 

Se også: KLAGER TIL STORTINGET, STORTINGET, STORTINGETS OMBUDSMANN 
FOR FORVALTNINGEN. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Søknad om billighetserstatning av stats
kassen fra Dagfinn Nilsen, Oslo. 
Ref. S.tid. 810 (25.11.85) og oversendt Re
gjeringen. 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 132 (184-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
42, S.tid. 15911592 (12.12.85). 

3. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 9, ref. S.tid. 241, Innst. S. 43, S.tid. 
1592-1593 (12.12.85). 

4. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 165, 
S.tid. 2916 (2.6.86). 

5. Søknad om billighetserstatning fra Helge 
Gjerde, Storsteinnes. 
Ref. S.tid. 3132 (10.6.86) og oversendt Re
gjeringen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Marit Rotnes om størrelsen på 
billighetserstatninger for helsemessige 
skader, S. tid. 895-896 (27 .11.85). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Billighetserstatninger av statskassen. 

St.prp. 4, ref. S.tid. 29, Innst. S. 11, S.tid. 
333 (4.11.86). 

2. Sigvard Andreasson, Nordkoster, Sveri
ge, sender anke over avslag på søknad om 
billighetserstatning av statskassen. 
Ref. S.tid. 788 (18.11.86), og sendt Regje
ringen. 

3. Olav H. Sollien, Brekkvasselv, sender an
ke over avslag på søknad om å bli tilstått 
billighetserstatning av statskassen for 
skade som angivelig skal være påført ham 
av skogbruksmyndighetene. 
Ref. S. tid. 1170 (28.11.86), og sendt Regje
ringen. 

4. Advokat Einar Wellen, Oslo sender søk
nad på vegne av Peter Grønvold, Moss, 
om billighetserstatning for omkostninger 
i forbindelse med at han urettmessig ble 
oppsagt fra sin stilling i politiet. 
Ref. S.tid. 1565 (8.12.86), og sendt Regje
ringen. 

5. Advokat Magne Spilde, Trondheim, sen
der søknad på vegne av Trygve Spakmo, 

Lundemo, om billighetserstatning av 
statskassen på grunn av uberettiget inn
leggelse og tilbakeholdelse på Reitgjerdet 
sykehus og Kriminalasylet. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87), og sendt Regje
ringen. 

6. Olav Ullensvang sender anke over avslag 
på søknad om billighetserstatning av 
statskassen. 
Ref. S.tid. 2396 (4.3.87), og sendt Regje
ringen. 

7. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2324, Innst. S. 109, 
S.tid. 2759-2763 (1.4.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Billighetserstatninger av statskassen -
Bjørnsundsaken. 
St.prp. 83, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 155, 
s. tid. 3377-3378 (22.5.87). 

9. Advokat Ketil Lund , Oslo, sender søknad 
om billighetserstatning på vegne av Jens 
Hroar Ljønes, tidligere pasient ved Reit
gjerdet sykehus i Trondheim. 
Ref. S.tid. 4214 (12.6.87) og sendt Regje
ringen. 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Advokat Odd Jo Forseil, Sandnes, sender 

på vegne av Else og Ivar Martinsen søk
nad om billighetserstatning etter en tra
fikkulykke. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

2. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 12, ref. S.tid. 117, Innst. S. 40, S.tid. 
1667-1668 (14.12.87). 

3. Krigsinvalideforbundet sender på vegne 
av Fridtjov Løberg, Toronto, Canada, søk-

nad om billighetserstatning for skader et
ter en flyulykke. 
Ref. S.tid. 2967 (19.4.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

4. Magne Øystein Nordmo, Vennesla, sender 
søknad om billighetserstatning for angi
velig feilbehandling ved sykdom m.m. 
Ref. S.tid. 2967 (19.4.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

5. Billighetserstatninger av statskassen. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 206, 
S.tid. 3403-3406 (20.5.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Rettferdsvederlag (Billighetserstatning) 

frå statskassa. St.prp. 59, ref. S.tid. 2598, 
Innst. S. 144, S.tid. 3386-3389 (26.4.89). 

2. Billighetserstatninger av statskassen 
(V assdalensaken). 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 219, 
S.tid. 3986 (1.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om en løsning av 

erstatningssakene etter Vassdalenulyk
ken, S.tid. 2435-2437 (25.1.89). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om om å få end
ra «billighetserstatning» til eit norsk ord 
som t.d. «velferdsvederlag», S.tid. 3957-
3958 (31.5.89). (Jf. Il, 1.) 
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BOLIGBYGGING 

Omfatter bl.a.: Boligformidlingslaven, boligmarkedet, forkjøpsrettlaven, husleielaven, Norges 
byggforskningsinstitutt, tomter. 
Se også BOLIGFINANSIERING, BOLIGSAMVIRKE, BYGNINGSVESEN, DEN NORSKE 
STATS HUSBANK, DISTRIKTSUTBYGGING. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arne Alsåker Spilde om salg 
av hyttetomter på statens grunn, S.tid. 
1578-1579 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om oppsigelse 
av seks minstepensjonister fra sine leilig
heter fordi gårdeieren skal foreta eiersek
sjonering, S.tid. 1918-1919 (29.1.86). 

3. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om at kvad-

ratmeterprisen på bustader frå entrepre
nørar har stige enormt på to måneder, 
S.tid. 2194-2195 (12.3.86). 

4. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å la 
bygslere av hytte-og hustomter på statens 
grunn i Nord-Norge få kjøpe arealene og 
la dem som ønsker bygsling få leien fast
satt i samsvar med prisnivået i de berørte 
kommuner, S.tid. 2465 (23.4.86). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Magnar G. Huseby om boligpo

litiske reformer, S.tid. 271-288 (23.10.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om rettsbe

skyttelse for husbyggere, S.tid. 35 (8.10.86). 
2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å beskyt

te ferdighuskjØpere mot selgernes urime
lige kontraktsforhold, S.tid. 294 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om større sik
kerhet for leietakere ved endringer i hus
leieloven og lov om eierseksjonering, 
S.tid. 1611 (10.12.86). 

4. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å auke 
tilbodet av bustader både til norske bor
garar og til flyktningar, S.tid. 1984-1985 
(14.1.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
flyktningers boligforhold, S.tid. 1991 
(14.1.87). 

6. Sp.spm. fra Marit Wikholm om å sikre 
leietakere større trygghet i forhold til hus
eierne, S.tid. 2336 (18.2.87). 

7. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å sikre hus 
på Tjøme til helårsboliger, S.tid. 2345 
(18.2.87). 

8. Sp.spm. fra Marit Wikholm om finansie
ringsordning for bygging av utleieboliger, 
S.tid. 2759 (1.4.87). 

9. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om Hus
bankens utlånsstopp som vil ramme bl.a. 
boliger for eldre og psykisk utviklings
hemmede, S.tid. 3028-3029 (29.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i husleieloven m.v. (Endr. i § 41 

i særreglene for utleie av leiligheter for 
grupper med spesielle behov, og i § 11 om å 
godskrive utleieren renten av depositum 
ved utleie av student- og elevboliger.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 116, Innst. O. 36, 
O.tid. 247-248 (30.4.87), Besl. O. 46, L.tid. 
42 (7.5.87). Lov av 15. mai 1987. 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Den Norske Stats Husbank 

i 1985 og 1986. Nokre aktuelle bustadpoli
tiske spørsmål. 
(Vedlegg: Årsrapporter og regnskaper for 
1985 og 1986. Protokoll for ordinært råds
møte for 1985. Kontrollkomiteens beret
ninger for 1985 og 1986.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 222, 
S.tid. 3452-3462 (26.5.88). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om bruk 

av Oslos arealreserver for å få redusert 
boligprisene, S.tid. 101-102 (21.10.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Rolf Presthus, Jan P. Syse og 

Astrid Nøklebye Heiberg datert 13. okto
ber 1987 om opphevelse av § 17 i lov om 
husleieregulering m.v. for boliger av 7. ju
li 1967 nr. 13 (opphevelse av takstplikt for 
tilknyttede borettslag m.m.) 
Dok. 8:2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 49, O.tid. 
411-423 (14.4.88), Besl. O. 60, L.tid. 64 
(29.4.88). Lov av 13. mai 1988. 
(l forslag - ikke bifalt.) 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Boligpolitikk for 90-årene. 

St.meld. 34, ref. S.tid. 3151, lnnst. S. 297, 
S.tid. 4919-4942 (17 .6.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å la lokale 

entreprenører bygge boliger til flykt
ninger og asylsøkere i Alta, S.tid. 404-405 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om tiltak som 
kan stimulere boligproduksjon og bygge
bransje, S.tid. 794 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om en ny 
husbyggingskontrakt mellom bygge-

bransjen og forbrukerorganisasjonene, 
S.tid. 2216-2217 (11.1.89). . 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 16. juni 1939 nr. 6 om hus

leie og i plan- og bygningslova av 14. juni 
1985 nr. 77. (Bedre rettsvern for leieboere 
ved oppsigelse i forbindelse med bl.a. om
bygging, riving og omgjøring av bolig til 
forretningslokale.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 27, O.tid. 
171-175 (9.2.89), Besl. O. 40, L.tid. 24 
(22.2.89). Lov av 24. februar 1989. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
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BOLIGFINANSIERING 

O~fatter bl.a.: Boligbanker, boligrente, boligsparelagsloven. 
Se også: BOLIGBYGGING, BOLIGSAMVIRKE, DEN NORSKE STATS HUSBANK, DI
STRIKTSUTBYGGING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag på boligstøtte ytet av 
stats bankene 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om tiltak for 
å dempe bukostnadene etter renteøkinga i 
bankane, S.tid. 19411942 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Thorbjørn Berntsen om å fjer
ne urettferdigheten leieboere har ved at 
de ikke kan trekke fra i ligningen renteut
gifter til boutgifter, S.tid. 2018 (12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om nedset
ting av renten til boligformål, S.tid. 2346 
(9.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag på boligstøtte ytet av 
stats bankene 

n. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Magnar G. Huseby om boligpo

litiske reformer, S.tid. 271-288 (23.10.86). 

2. Vilkår på husbanklån til utleieboliger. 
St.prp. 102, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 237, 
s. tid. 3854-3860 (5.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om den hø

ge renta på bustadlån, S.tid. 1926 (7.1.87). 
2. Sp.spm. frå Asbjørn Bjørnset, framsatt av 

Kjellbjørg Lunde, om å få boligprisane på 
eit rimeleg nivå, S.tid. 2654-2655 (25.3.87). 

3. Sp.spm. fra Marit Wikholm om finansie
ringsordning for bygging av utleieboliger, 
S.tid. 2759 (1.4.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag på boligstøtte ytet av 
stats bankene 

U. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 

opplegget for 1988. (Bospareordning for 
ungdom.) 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, 
S.tid. 2766- 2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

2. Alesund kommune sender henstilling om 
tiltak for nedsetting av renter på boliglån. 
Ref. S.tid. 3219 (6.5.88), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å på

skjønne de bankene som holder lav rente 
på boliglån, S.tid. 2614-2615 (23.3.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om kostna
dene på bustadmarknaden, S.tid. 3371-
3372 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Bospareordning for ungdom.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 372, Innst. O. 45, 0.
tid. 402-404 (12.4.88), Besl. O. 57, 58, L.tid. 
62-63 (18.4.88). Lov av 29. april 1988. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 

3575 Avdrag på boligstøtte ytet av 
statsbankene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om problemer 

med toppfinansiering av boliger i private 
banker, S.tid. 342-343 (20.10.88). 
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BOLIGSAMVIRKE 

Omfatter bl.a.: Boligbyggelagslaven, borettslagslaven, Statens innvandrerboliger(SIBO). 
Se også: BOLIGBYGGING, BOLIGFINANSIERING. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 

Selskapet for innvandrerboliger (SIBO ), 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIV A) 
og Den Norske Stats Husbank i 1984. 
Innst. S. 89, S.tid. 1956 (5.2.86). 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre

visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Selskapet for innvandrerboliger 
(SIBO ), Selskapet for industrivekstan
legg (SIV A) og Den Norske Stats Hus
bank i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 104, S.tid. 2554 
(17.3.87}. 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i husleieloven m.v. (Ny tilføyel

se av utilsiktet opphevelse av § 41 annet 
ledd i borettslagsloven.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 116, Innst. O. 36, 
O.tid. 247-248 (30.4.87), Besl. O. 46, L.tid. 
42 (7.5.87). Lov av 15. mai 1987. 

1987-88 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Rolf Presthus, Jan P. Syse og 

Astrid Nø kle bye Heiberg datert 13. okto
ber 1987 om opphevelse av § 17 i lov om 
husleieregulering m.v. for boliger av 7. ju
li 1967 nr. 13 (opphevelse av takstplikt for 
tilknyttede borettslag m.m.) 
Dok. 8:2, ref. O.tid. 4, Innst. O. 49, O.tid. 
411-423 (14.4.88), Besl. O. 60, L.tid. 64 
(29.4.88). Lov av 13. mai 1988. 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Magnar G. Huseby og Sverre 
Mauritzen datert 11. mai 1988 om end
ringer i lov om borettslag. (Adgang til å 
oppløse borettslag tilknyttet boligbygge
lag og fritt valg av forretningsfører.) 
Dok. 8:36, ref. O. tid. 593, Innst. O. 99 (ikke
beh.}, O.tid. 888 (9.6.88). 
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1988-89 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Gannann om en skatte

lovsendring som vil gi borettshaver i 
OBOS i likhet med selveiere adgang til 
rentefradrag på boliglån i det samme 
inntektsåret som renten betales, S.tid. 
1339-1340 (30.11.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 4. februar 1960 nr. l om 

boligbyggelag, nr. 2 om borettslag og lov 
av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt 
m.v. (Innskrenking av forkjøpsretten i bo
rettslag, hjemmel for departementet til å 
fastsette rammer for størrelsen på andeler 
i boligbyggelag og borettslag og for teg
ningsavgift og årsavgift i boligbyggelag, 
Øking av minstebeløpet for reservefondet 
i boligbyggelag, tillemping av forskrifter 
om regnskap og revisjon m.v. til regn
skapsloven.) 

Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 14, O.tid. 
97-100 (14.12.88), Besl. O. 30, L.tid. 18-19 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 

2. Forslag fra Magnar G. Huseby og Sverre 
Mauritzen datert 11. mai 1988 om end
ringer i lov om borettslag. (Adgang til å 
oppløse borettslag tilknyttet boligbygge
lag og fritt valg av forretningsfører.) 
Dok. 8:36 (1987-88), 593 (1987-88), ref. 0.
tid. 593 (1987-88), Innst. O. 17, O.tid. 163-
171 (9.2.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring av skattereglene for bolig
selskaper og andelseiere i boligselska
per.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 102, L. tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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BYGNINGSVESEN 

Omfatter bl.a.: Bygg- og anleggsnæringene, byggeforskrifter, byggesaksbehandling, byggesaks
utvalg, bygsling av offentlig grunn, eiendomsregulering, ekspropriasjonrett, entreprenører, en
treprenørZaven, feste av offentlig grunn, hotellbrannlaven, kontraktØrvirksomhet, plan- og byg
ningsloven, tomtefestelaven, vass- og kloakkavgiftsloven. 
Se også: BOLIGBYGGING, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Bygg- og anleggsnæringene. 
(Vedlegg: l. Perspektivanalyseutvalgets 
anbefalinger. 2. Uttalelse fra høringsin
stansene til NOU 1983: 28. 
Særskilt vedlegg: NOU 1983: 28 Perspek
tivanalyse for bygg- og anleggsnæringene 
1980-2000. Mars 1983. Leder Tore Sveram.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 47, Innst. S. 138, 
S.tid. 2825-2856 (27 .5.86). 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l .) (Jf. IV sak 4). 

2. Interp. fra Theo Koritzinsky om å bruke 
etableringsloven og skatte- og avskriv
ningsreglene for å møte byggeboomen 
Osloregionen, S.tid. 2894-2908 (30.5.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn om 
myndighetenes meddelelsesplikt overfor 
grunneiere vedr. tidsfrister for krav ved 
reguleringer av eiendommer, S. tid. 2340 
(9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (lnnløysingsrett for festa
rar av offentleg grunn.) Ot.prp. 78 (1984-
85), ref. O.tid. 511 (1984-85). (Fremmet på 
nytt ved Ot.prp. 6- se neste sak.) 

2. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (lnnløysingsrett for festa
rar av offentleg grunn.) (Jf. Ot.prp. 78 
(1984-85).) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
136-152 (20.2.86), Besl. O. 32, L.tid. 26-27 
(25.2.86). Lov av 14. mars 1986. 
(l forslag fra Kari Garmann framsatt i 
Odelstinget - bifalt, l forslag framsatt i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 

3. Lov om mesterbrev i håndverk og annen 
næring. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 34 Mester
brev i håndverk og annen næring. Leder 
Arvid Haslerud. 
Vedlegg: l Departementets utkast til 
forskrifter med merknader. 2. Håndver
kerforbundets utkast til bestemmelser. 3. 
Håndverkerforbundets utkast til ret
ningslinjer. 4. Industridepartementets hø
ringsbrev.) 
Ot.prp. 30, ref. O. tid. 88, Innst. O. 62, O. tid. 
390-393 (13.6.86), Besl. O. 64, L.tid. 41-42 
(18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

4. Endringer i plan- og bygningsloven av 14. 
juni 1985 nr. 77. 
(Særskilte vedlegg: NOU 1984: 9 Forenk
linger i bygningsloven m.v. Il. NOU 
1985:13 Forenklinger i bygningsloven 
m.v. Ill. Leder Børre Skaslien.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 263, Innst. O. 70, 
O.tid. 413-428 (13.6.86), Besl. O. 68, L.tid. 
42 (18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 
(Jf. Il sak 1.) 
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1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Henstilling fra Brønnøy kommunestyre 

om å ta skritt til at de uheldige sider ved 
kontraktØrvirksomheten kan opphøre. 
Ref. S.tid. 79 (15.10.86) og vedlagt proto
kollen. 

2. Bindal kommunestyre sender uttalelse 
om kontraktØrvirksomheten i bygningsfa
gene. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om betring 

av tryggleiken ved riving- og oppryd
dingsarbeid på bygg- og anleggstader, 
S.tid. 259-260 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om hvilke kri
terier Staten legger til grunn ved fastset
telse av tomtepriser og festeavgifter, bl.a. i 
Narvik, S.tid. 2230-2231 (11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om aktivi
tetsnivået i Oslo og hvorfor de berørte 
kommuner ikke var orientert om bygge
stoppen på forhånd, S.tid. 2543-2544 
(11.3.87). 

4. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om bygg
og anleggsnæringene vil bli lagt til et 

eventuelt nytt næringsdepartement, 
S.tid. 2545 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om den 
innførte byggestopp i Oslo og veksten i 
«fastlands-Norge», S.tid. 2545-2546 
(11.3.87). 

6. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om bygge
stopp for næringsbygg i størstedelen av 
Oslo/Akershus-området i 1987, S.tid. 2576 
(18.3.87). 

7. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om etable
ringsstoppen i Oslo-området som rammer 
et samarbeidsprosjekt for en rekke små
bedrifter i regi av Oslo Næringsselskap, 
S.tid. 2756-2757 (1.4.87). 

8. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om stor trong 
for endringar i tomtefestelova, S.tid. 3013 
(29.4.1987). 

9. Sp.spm. fra Tora Houg om å følge opp 
bygningslovens krav til trygge bomiljøer, 
bl.a. i boligfeltet Berger Skog, Nesodden, 
S.tid. 3030 (29.4.1987). 

10. Sp.spm. frå Ranveig FrøiZand om å styr
kje interessene til barna etter at den nye 
plan- og bygningsloven er trådt i kraft, 
S.tid. 3353 (20.5.1987). 

11. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om kartlegging 
av radon-rammede boligfelt, S. tid. 3654 
(3.6.87) . . 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Endring av departementsstrukturen. Ut

videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 934 Standardise
ringsarbeid, tilskudd til Norges Byggstan
dardiseringsråd (NBR).) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 
987, Budsjett- innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 
1837-1848 (16.12.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 

omgjøring av avslaget på planene om å 
bygge et hØyteknologisk senter på Kjeller, 
S.tid. 111-112 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om be
handlingsopplegg og fremdriftsplan for 
innstillingen om videreutvikling av plan
og bygningslovens bestemmelser om byg
gesaker, S.tid. 2193-2194 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å gi ad
gang til å regulere festeavgifter hver 5. år, 
S.tid. 2523 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
ulykkene innen bygg og anlegg i Oslo og 
ekstrabevilgninger til Arbeidstilsynet, 
S.tid. 2629 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra AnneZiese Dørum om bedre 
standardkontrakter for husbyggere og 
kjøpere av ferdighus, S.tid. 2629-2630 
(23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i plan- og bygningsloven 14. ju

ni 1985 nr. 77 og i visse andre lover om 
arealdisponering. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 21 Samord
ning av lover om arealdisponering. Leder 
Gunvald Gussgard.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 390, Innst. O. 79 (ik
ke-beh.), O.tid. 715 (30.5.88). 
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1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Turid Birkeland om revide

ringen av byggeforskriftene i 1987 og sik
ring mot barneulykker i eldre boliger, 
S.tid. 406 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kaci KuZZmann Five om en 
reguleringsplan for kyststrekningen Em
merstad-Krokstrand i Vestby og Tofte In
dustriers ønske om en tømmerterminal, 
S.tid. 758 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om en 
grunneier kan forlange en festekontrakt 
opphevet, S.tid. 1335-1336 (30.11.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om for
holdene i byggebransjen pga. kontraktør
virksomheten, S.tid. 2287-2288 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om konse
kvensutredninger vedrørende ny plan- og 
bygningslov, S.tid. 2414 (25.1.89). 

6. Sp.spm. fra Bente Bakke om å ta i bruk 
plan- og bygningslovens bestemmelser 
om planlegging i forbindelse med hoved
flyplassen på Hurum, S.tid. 2415 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
AsbjØrn Bjørnset om å framskunde of
fentlege byggeprosjekt for å motverka ar
beidsløysa i bygg- og anleggssektoren, 
S.tid. 2419-2420 (25.1.89). 

8. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å sette 
ned renta i Husbanken, Kommunalban
ken og andre statsbankar med sikte på 
auke i investeringane og byggeverksem
da, S.tid. 2488-2489 (1.2.89). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om arbeids
miljøet på Aker Brygge, Oslo, S.tid. 3165 
(12.4.89). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 16. juni 1939 nr. 6 om hus
leie og i plan- og bygningslova av 14. juni 
1985 nr. 77. (Bedre rettsvern for leieboere 
ved oppsigelse i forbindelse med bl.a. om
bygging, riving og omgjøring av bolig til 
forretningslokale.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 27, O.tid. 
171-175 (9.2.89), Besl. O. 40, L.tid. 24 
(22.2.89). Lov av 24. februar 1989. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

2. Endringer i plan- og bygningsloven 14. ju
ni 1985 nr. 77 og i visse andre lover om 
arealdisponering . (Særskilt vedlegg: 
NOU 1987: 21 Samordning av lover om 
arealdisponering. Leder Gunvald Guss
gard.) 
Ot.prp. 51 (1987-88), ref. O.tid. 390 (1987-
88), lnnst. O. 30, O.tid. 226-242 (20.2.89), 
Besl. O. 46, L.tid. 41-42 (13.3.89), Besl. L. 2, 
O.tid. 264 (16.3.89), ref. L.tid. 43 (30.3.89). 
Lov av 21. apri11989. 
(3 forslag i Odelstinget bifalt og 2 forslag i 
Lagtinget bifalt (lagtingsanmerkning).) 

3. Endringer i tomtefesteloven. (Bortfall av 
bortfesters rett til å kreve at festeren inn
løser tomten før utløpet av festetiden -
gyldig for festeforhold inngått etter l. ja
nuar 1976.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 156, Innst. O. 47, 0.
tid. 353-362 (18.4.89), Besl. O. 63, L.tid. 52 
(24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 

4. Endringer i plan- og bygningsloven 14. ju
ni 1985 nr. 77. (Bestemmelser om konse
kvensutredninger.) (Vedlegg: l. Særlovs
gjennomgang. 2. Systemer for konse
kvensutredninger utenfor Norge. 3. Lov
regler fra 1981 og Planlovutvalgets forslag 
fra 1983.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 393, Innst. O. 99, 0.
tid. 631-640 (1.6.89), Besl. O. 110, L.tid. 75 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 
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DEN NORSKE KIRKE 

Omfatter bl.a.: Bispedømmer, geistUghet, klokkerloven, konfirmasjonsloven, Menighetsfakulte
tet, organistloven, prestegårdsloven, statskirkeordningen. 
Se også: KIRKE, TROSSAMFUNN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
219 Biskopene 
220 Presteskapet 
221 De praktisk-teologiske 

seminarer 
222 Kirker og kirkegårder 
223 De kirkelige rådene 
224 Prestegårder 

3225 Kirkedepartementets fond 
2475 5475 Opplysningsvesenets Fonds 

skoger 

n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Stein Ørnhøi og Hanna Kvan
mo til endringer i Grunnlovens§§ 2, 9, 12, 
22, 27 og 44 og om opphevelse av Grunn
lovens §§ 4, 16 og 106. (Opphevelse av 
statskirkeordningen.) 

Dok. 10 (1983-84), forslag 2, ref. S.tid. 
47,Innst. S. 151, S.tid. 2821-2823 (27.5.86). 
(Ikke bifalt mot 6 stemmer.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om gjen
oppbygging av fundamentet under Skien 
kirke, S.tid. 2087 (26.2.86). 

2. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om midler til 
Kirkerådet for iverksetting av hand
lingsplanen om kvinnemishandling, 
S.tid. 2315-2316 (19.3.86). 

3. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om den nye 
traseen for riksvei E 18 i Porsgrunn som 
vil medføre ekspropriasjon av store deler 
av Eidanger prestegård, S.tid. 2448 
(23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 59-
61 (10.12.85), Besl. O. 12, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 

6 

219 Biskopene 
220 Presteskapet 
221 De praktisk-teologiske 

seminarer 
222 Kirker og kirkegårder 

223 
224 
225 3225 

2475 5475 

De kirkelige rådene 
Prestegårder 
Kirkedepartementets fond 
Opplysningsvesenets Fonds 
skoger 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Lempinger i innsparingskravet for 
prestetjenesten.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
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2. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
220 Presteskapet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Ranveig Frøiland om ei kvin

ne som ikkje vart tilsett i eit ledig preste
vikariat i Lak$evåg, S.tid. 559 (12.11.86). 

2. Gr.spm. fra Jan Helge Jansen om hvorfor 
departementet behandler sogneprest Per 
Kørner på en annen måte enn Børre 
Knudsen, S.tid. 817-818 (19.11.86). 

3. Sp.spm. frå Ranveig FrØiland om preste
tenestene i Strandebarm, etter at sokne
prest Kørner gav melding om embets
nedlegging, S.tid. 2232-2233 (11.2.87). 

4. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om alle dei 
nominerte kandidatane til Bjørgvin bis
peembete er reelle kandidatar, S.tid. 2648-
2649 (25.3.87). 

5. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om fort
gang med sal av eigedomar som tilhØyrer 
Opplysningsvesenets Fond, S.tid. 2939-
2940 (8.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Lars Velsand om å la Kjell 
Stubberud, som i 20 år har leid 45 daa dyr
ka jord tilhørende Gausdal prestegard, få 
fornyet sin leieavtale, S.tid. 3178-3179 
(13.5.1987). 

7. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
soknepresten i Strandebarm, som har 
nedlagt den «statlige» del av sitt embete, 
S.tid. 3466 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 29. april 1953 nr. l om 

Den norske kirkes ordning. (Opprettelse 
av Den norske kirkes lærenemnd.) 
(Vedlegg: Kirkemøtes vedtak. Sak 16/86. 
Særskilt vedlegg: NOU 1985:21 Den nor
ske kirke og læren. Leder Ivar Asheim.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 248, Innst. O. 52, 
O.tid. 397-402 (27.5.87), Besl. O. 71, L.tid. 
76 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
219 Biskopene 
220 Presteskapet 
221 De praktisk-teologiske seminarer 
222 Kirker og kirkegårder 
223 De kirkelige rådene 
224 Prestegarder 
225 3225 Kirkedepartementets fond 

2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

U. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Kirkes menigheter i Rana 

sender uttalelse om Rana-samfunnet i 
omstilling og de menneskelige belastnin
ger. 
Ref. S.tid. 1687 (14.12.87), og vedlagt pro
tokollen. 

2. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Økning av lØnnsbevilg
ning til presteskapet.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257-4259 (10.6.88). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om at Oslo 

biskop ikke vil gi tidligere kallskapellan 
dr. theol. Helge Hognestad adgang til pre
kestolen, S.tid. 729 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om den 
tvangssituasjon forpaktere av prestegår
der vil komme i ved eventuelt salg, S.tid. 
2050-2051 (27 .1 .88). 

3. Sp.spm. fra Age Ramberg om ordningen 
med at døve kan få dekket utgifter til tol
ketjeneste ved bestemte kirkelige hand
linger bare gjelder medlemmer av Den 
norske kirke, S.tid. 2185-2186 (17.2.88). 

4. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om salg av 
Nesset prestegård til kommunen, S.tid. 
2887 (13.4.88). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om inn
stilling av en mann til ledig res.kap. stil
ling til tross for at menighetsråd, prost og 
biskop hadde innstilt på en kvinnelig sø
ker, S.tid. 3343-3344 (11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 20. desember 1985 nr. 102 

om opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. (Utsettelse av opphevelse av 
kirkelovgivningen fra før 1814.) 
Ot.prp. 15, ref. O. tid. 90, Innst. O. 25, O. tid. 
229-230 (14.12.87), Besl. O. 41, L.tid. 24 
(17.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
219 Biskopene 
220 Presteskapet 
221 De praktisk-teologiske seminarer 
222 Kirker og kirkegårder 
223 De kirkelige rådene 
224 Prestegarder 
225 3225 Kirkedepartementets fond 

2475 5475 Opplysningsvesenets fonds skoger 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om prost Olaf 

B. Dal som har synspunkter i strid med 
hva Stortinget og kirken har uttalt om 
innvandringsspørsmålet, S.tid. 1343-1344 
(30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
statsråden vil gjøre for å få lagt konfirma
sjonsforberedelsene utenom skoletiden, 
S.tid. 2230 (11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Nils O. Golten om ordinering 
av lekfolk utan teologisk embetseksamen 
til presteteneste, S.tid. 2432-2433 (25.1.89). 

4. Sp.spm. fra Lars Storhaug om å få fort
gang i salget av prestegårdene, S. tid. 2728-
2729 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om uenig
het om restaurering av Rolla prestegård, 
S.tid. 2942-2943 (29.3.89). 

6. Sp.spm. fra Ingvald Godal om fortgang i 
sal av prestegardar, S.tid. 3382-3383 
(26.4.89). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om oppskri
ving av prisen på prestegårdsgrunn til 
tomteformål i Vågan kommune, S. tid. 
3385-3386 (26.4.89). 



Den Norske Stats Husbank -68-

DEN NORSKE STATS HUSBANK 

Omfatter bl.a.: Bostøtte, husbankloven. 
Se også: BOLIGBYGGING, BOLIGFINANSIERING, BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUT
BYGGING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 19B6 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens 
grunnfond 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2412 3574 Den Norske Stats 

Husbank 
580 Bostøtte 

5335 Tilleggslån ytet av 
Husbanken 

n. Alminnelige saker: 

l. Suppleringsvalg av et medlem av Hus
bankens råd og kontrollkomite og av nest
leder i rådet og leder i kontrollkomiteen. 
Innst. S. 12, S.tid. 817 (26.11.85). 

2. Visse endringer i bostøtteordningen. 
(Vedlegg: l. Tabellvedlegg. 2. Utregning 
av bostøtte- noen eksempler). 
St.prp. 20, ref. S.tid. 491, Innst. S. 30, S.tid. 
901-1008 (28.11.85). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Selskapet for innvandrerboliger (SIBO), 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIV A) 
og Den Norske Stats Husbank i 1984. 
Innst. S. 89, S.tid. 1956 (5.2.86). 

4. Virksomheten til Den Norske Stats Hus
bank i 1983 og 1984. 
St.meld. 42, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 269, 
S.tid. 3716-3725 (20.6.86). 

5. Frafall av fordringer på ikke avdragsplik
tige nedskrivningsbidrag i Husbanken og 
stønadslån i Landbruksbanken. 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 247, 
S.tid. 3725 (20.6.86). 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om de innstram
mede regler for bostøtte, S.tid. 483-484 
(13.11.85) 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av l. mars 1946 nr. 3 om 
Den Norske Stats Husbank.(Tilsetting av 
bankens personale, avvikling av Husban
kens råd og utvidelse av kontrollkomite 
og styre.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 221, Innst. O. 53, 
O.tid. 411-413 (13.6.86), Besl. O. 67, L.tid. 
42 (18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens 
grunnfond 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 
5335 Tilleggslån ytet av Husbanken 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i rentevilkårene for lån i Den 

Norske Stats Husbank. 
(Vedlegg: Vilkår for husbanklån.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 788, Innst. S. 27, S.tid. 
1580-1590 (9.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 
560 Overføring til skattefordelingsfondet 
og kap 580 Bostøtte, tilføyelse av stikkor
det, kan overføres, under kap. 2412 Den 
Norske Stats Husbank. 
St. prp. 46, ref. S.tid. 982, Innst. S. 42, S.tid. 
1590 (9.12.86). 

3. Valg av 5 medlemmer med varamedlem
mer av kontrollkomiteen for Den norske 
stats Husbank. 
Innst. S. 62, S.tid. 1754 (15.12.86). 

4. Endring i bostøtteordningen. (Justeringer 
av tidsperioden for privatfinansierte boli
ger.) 
(Vedlegg: Stortingets vedtak av 12. juni 
1972 om en ordning for bostøtte med se
nere endringer.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 788, Innst. S. 28, S.tid. 
1590 (utsettelse 9.12.86), S.tid. 1831 
(16.12.86). 

5. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Selskapet for innvandrerboliger 
(SIBO), Selskapet for industrivekstanlegg 
(SIVA) og Den Norske Stats Husbank i 
1985. 

Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 104, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

6. Klage fra avdelingsdirektør Bernt Fry
denberg. 
Ref. S.tid. 1993, Innst. S. 132, S.tid. 3185-
3194 (13.5.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

7. Vilkår på husbanklån til utleieboliger. 
St.prp. 102, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 237, 
S.tid. 3854-3860 (5.6.87). 

8. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Re
duksjon i innvilgningsrammen, regule
ring av rentesatsene.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag fra Anders Talleraas bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om bo

støtte til psykisk utviklingshemmede i bo
kollektiv ved å endre Husbankens regler, 
S.tid. 1613-1614 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hØyere 
husbanklån til blokkleilighetseiere enn til 
eiere av enkeltvise småhus, S.tid. 1925 
(7.1.87). 

3. Sp.spm. fra Turid Birkeland om endring 
av Husbankens regler for å gjøre det lette
re for funksjonshemmede å få ervervslån 
eller etableringslån, S.tid. 1998-1999 
(21.1.87). 

4. Sp.spm. frå Asbjørn Bjørnset, framsatt av 
KjellbjØrg Lunde, om å få utvida lånekvo
ten i Husbanken, S.tid. 2654 (25.3.87). 

5. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om Hus
bankens utlånsstopp som vil ramme bl.a. 
boliger for eldre og psykisk utviklings
hemmede, S.tid. 3028-3029 (29.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å for
lenge avdragstiden på boliglån ved å end
re Husbankens regelverk, S.tid. 3029 
(29.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i husleieloven m.v. (Ny opphe

velse av bestemmelsen i husbanklovens 
§ 9 om fremleggelse av Husbankens års
rapporter til Stortinget.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 116, Innst. O. 36, 
O.tid. 247-248 (30.4.87), Besl. O. 46, L.tid. 
42 (7 .5.87). Lov av 15. mai 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tolldepar
tementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 

U. Alminnelige saker: 
l. Nittedal kommunestyre sender uttalelse 

om Økningen av renten på husbanklån. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Vilkår på oppfØringslån med rentejuste
ring i Den Norske Stats Husbank. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 335, Innst. S. 62, S.tid. 
1848-1850 (16.12.87). 

3. Tilleggsbevilgning for 1987 under Kom
munal- og arbeidsdepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 2412 Den Norske 
Stats Husbank, rentestøtte.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 704, Innst. S. 69, S.tid. 
1850-1851 (16.12.87). 

4. Endring i avdragstiden for visse etable
ringslån i Den Norske Stats Husbank. 
St.prp. 78, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 190, 
S.tid. 3451-3452 (26.5.88). 

5. Verksemda til Den Norske Stats Husbank 
i 1985 og 1986. Nokre aktuelle bustadpoli
tiske spørsmål. 
(Vedlegg: Årsrapporter og regnskaper for 
1985 og 1986. Protokoll for ordinært råds
møte for 1985. Kontrollkomiteens beret
ninger for 1985 og 1986.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 222, 
S.tid. 3452-3462 (26.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om Husban

kens avdeling i Hammerfest som har vært 
unntatt rammer for innvilgelse av utbed
ringsZån, S.tid. 1295 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Terje Granerud om Husban
kens kvoter for Zån til oppføring av nye 
barnehager, S.tid. 2625 (23.3.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om ut
videlse av Husbankens låneramme til 
bygging av barnehager, S.tid. 3178-3179 
(4.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5607 Renter av Husbankens grunnfond 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
580 Bostøtte 

2412 3574 Den Norske Stats Husbank 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i vilkår på husbanklån. 

St.prp. 25, ref. S.tid. 796, Innst. S. 57, S.tid. 
2022-2026 (15.12.88). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

2. Den konstitusjonelle kontrollen med 
Kommunal- og arbeidsdepartementet si 
forvalting av statsinteressene i Selskapet 
for innvandrerboliger (SIBO), Selskapet 

for industrivekstanlegg (SIV A) og Den 
norske Stats Husbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 128, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

3. Nedsettelse av topprenten for eldre lån og 
økt bevilgning til rentestøtte i Den Norske 
Stats Husbank. 
St.prp. 102, ref. S.tid. 3650, lnnst. S. 213, 
s. tid. 4942-4943 (17 .6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om end- . 

ret praksis i Husbanken som gjØr barne
hageutbygging dyrere, S.tid. 2219-2220 
(11.1.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av l. mars 1946 nr. 3om Den 

Norske Stats Husbank. (Adgang for Hus
banken til å delta i forhandling om gjelds
ordning eller tvangsakkord etter lov av 8. 
juni 1984 om gjeldsforhandling og kon
kurs.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 96, Innst. O. 24, O.tid. 
175 (9.2.89), Besl. O. 41, L.tid. 24 (22.2.89). 
Lov av 24. februar 1989. 
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DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 

Se også: ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING, OLJEUTVINNING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 

n. Alminnelige saker: 

l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 
utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen til statsbankene og Den nors
ke stats oljeselskap a.s. 
St. prp. 14, Innst. S. 19, ref. S.tid. 468, 
S.tid. 805-806 (25.11.85). 

2. Endring av bevilgningen på statsbudsjet
tet for 1985 under kap. 2440 Statens Øko
nomiske engasjement i petroleumsvirk
somheten. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 468, Innst. S. 29, S.tid. 
1158 (2.12.85). 

3. Statens samlede engasjement i petro
leumsvirksomheten i 1986. 
(Vedlegg til St.meld. 22: l. Statoils plan 
for virksomheten i 1986 2. Statoils vedlegg 
om statens direkte økonomiske engasje
ment 3. Statoils årsberetning og regnskap 
for 1984 4. Statoils halvårsmelding for 
1985 5. Økonomiinstruks for Statoil. Ved
legg til Innst. S. 82: l. Brev fra Olje- og 
energidepartementet til Stortingets ener
gi- og industrikomite datert 10. desember 
1985 2. Tabell over Statoils andel av inves
teringer i raffineriutvidelsen på Mong
stad.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 491, Innst. S. 82, 
S.tid. 1646-1680 (16.12.85). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
Norol i 1984. 
Innst. S. 103, S.tid. 2152-2153 (11.3.86). 

5. Statoils kjØp av Dansk Esso AlS og aksjer 
i Swedegas AB. 
St.prp. 87, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 237, 
S.tid. 3538-3541 (18.6.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen til statsbankene og Den nor
ske stats oljeselskap a.s. 
St.prp. 27, ref. S.tid. 788, lnnst. S. 26, S.tid. 
1563-1564 (8.12.86). 

2. Statens samlede engasjement i petro
leumsvirksomheten i 1987. 
(Vedlegg til St.meld.: l. Statoils plan for 
virksomheten i 1987. 2. Statoils vedlegg 
om statens direkte økonomiske engasje
ment. 3. Statoils årsberetning og regn-
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skap for 1985. 4. Statoils halvårsmelding 
for 1986. Vedlegg til Innst.: Brev fra Olje
og energidepartementet, datert 16. januar 
1987 til Stortingets energi-og industriko
mite.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 573, Innst. S. 81, 
S.tid. 2265-2280, 2284-2302 (12.2.87). 
(3 forslag framsatt under debatten, hvorav 
2 ikke bifalt og l fra Petter Thomassen 
m.fl. oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Klargjøring av forholdet mellom 
staten og Statoil etter omorganiseringen 
av petroleumsvirksomheten. Eiendoms
rett til utvunnet petroleum. Gassalg - fra
fallelse av statens rett til å utta produk
sjonsavgift in natura.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

Den norske stats oljeselskap A.S 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
Norol i 1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 153, S.tid. 3376-
3377 (22.5.87). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen datert 20. mai 
1987 om å la Conoco beholde operatøran
svaret for Heidrun-feltet. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 241, 
S.tid. 3977 (10.6.87). 
(Jf. neste sak.) 

6. Operatøransvaret for Heidrunfeltet. 
St.meld. 69, ref. S.tid. 3924, Innst. S. 259, 
s. tid. 4065-407 4 (11.6.87). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å frata 

CONOCO operatørskapet på Heidrun og 
overføre det til Statoil, S. tid. 3172-3173 
(13.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 2. Brev av 
12.11.87 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 
2. Endring av departementsstrukturen. Ut

videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Inntatt i innstillingen 
brev av 11.12.87 fra statsministeren til ko
miteen vedr. samarbeid mellom Olje- og 
energidepartementet og N æringsdeparte
mentet i behandlingen av Statoils indu
strisaker.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 
987, Budsjett- innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 
1837-1848 (16.12.87). 

D. Alminnelige saker: 
l. Salg av statens aksjer i Norsk Olje a.s. (Til 

Statoil.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 704, lnnst. S. 67, S.tid. 
1797-1804 (16.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

2. Den norske stats oljeselskap A.S. Tiltre
delse av drivverdighet for Heidrun-feltet. 
St.prp. 36, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 75, 
S.tid. 1963-1964 (12.1.88). 

3. Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Statoil 
og Norol- Mongstad-prosjektet i 1986. 
(V ed legg til innst.: L Riksrevisjonens no
tat av 12. november 1987 vedrørendr, kal
kulerte overskridelser av investerings
rammen for modernisering og utvidelse 
av Mongstad-raffineriet. 2. Notat fra kon
trollkomiteen til Riksrevisjonen med 
spørsmål som medlemmer av komiteen 
ønsket å reise. 3. P.M. av l. desember 1987 
fra Riksrevisjonen med svar på spørsmål 
fra kontrollkomiteen. 4. Brev av 19. okto
ber 1987 fra Regjeringsadvokaten til Olje
og energidepartementet. 5. No tat fra 
kontrollkomiteen til Olje- og energidepar
tementet med spørsmål som medlemmer 
av komiteen ønsket å reise. 6. Notat av 2. 
desember 1987 fra Olje- og energideparte
mentet med svar på spørsmål fra kontroll
komiteen. 7. Brev av 4. desember 1987 fra 
Statoil til Riksrevisjonen. 8. P.M. av 15. 
desember 1987 fra Riksrevisjonen til Stor
tinget med kommentar til Statoils brev.) 
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Ref. S.tid. 705, Innst. S. 109, S.tid. 2392-
2447 (1.3.88). 

4. Kostnadsoverskridelsene ved utbyg-
gingen av raffineriet og råoljeterminalen 
på Mongstad. 
(Vedlegg til st.meld.: Redegjørelse fra 
Statoils styre for utviklingen i investe
ringsestimatene for Mongstad-prosjekte
ne. Oktober 1987. Vedlegg til innst.: Liste 
over utrykte bilag og brev av 22.12.87, 
21.1.88, 4.2.88, 10.2.88 og 16.2.88 fra Olje-og 
energidep. til energi- og industrikomi
teen.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 704, Innst. S. 110, 
S.tid. 2392-2447 (1.3.88). 
(Jf. sak 8.} 

5. Forslag fra Carl l. Hagen datert 2. februar 
1988 om at Riksrevisjonen gis oppdrag om 
å sørge for en · analyse av de økonomiske 
konsekvenser av en ferdigstillelse av 
Mongstad-anlegget sammenlignet med 
fullt avbrudd. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2131 , Innst. S. 111, 
S.tid. 2392-2447 (1.3.88). 

6. Forslag fra Carl l. Hagen datert l. desem
ber 1987 om utskifting av toppledeZsen i 
Statoil. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 1261-1264, Innst. S. 
112, S.tid. 2392-2447 (1.3.88}. 

7. Forslag fra Hans J . Røsjorde datert 2. ok
tober 1987 om salg av aksjer i Statoil. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Olje- og ener
gidepartementet, statsråd Arne Øien, til 
energi- og industrikomiteen datert 10. de
sember 1987 .} 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 48, Innst. S. 140, S.tid. 
2644-2669 (24.3.88). 
(l forslag - ikke bifalt.} 
(Jf. neste sak og OLJE Il, sak 2.) 

8. Statens samlede engasjement i petro
leumsvirksomheten i 1988. 
(Vedlegg: l. Statoils plan for virksomhe
ten i 1988. 2. Statoils vedlegg om statens 
direkte økonomiske engasjement. 3. Stat-

oils årsberetning og regnskap for 1986. 4. 
Statoils halvårsmelding for 1987. 2 ved
legg til innst.: Brev fra Olje- og energide
partementet ved statsråd Arne Øien til 
energi- og industrikomiteen datert 11. ja
nuar og 19. januar 1988.} 
St.meld. 14, ref. S.tid. 704, Innst. S. 139, 
S.tid. 2644-2670 (24.3.88}. 
(2 forslag - ingen bifalt.} 
(Jf. sak 4 og OLJE Il, sak 2.) 

9. Statsråd Arne Øien oversender brev fra 
Statoil om kostnadsoverskrideZsene på 
Mongstad. 
Ref. S.tid. 3156 (3.5.88}, og vedlagt proto
kollen. 

10. Statoils overtakelse av Norsk Hydros eier
andeler i Rafinor og IlS Norpolefin. 
St.prp. 73, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 195, 
S.tid. 3392-3393 (19.5.88}. 

11. Redegjørelse fra Olje- og energideparte
mentet om Mongstad prosjektene, kap. 7, i 
det reviderte nasjonalbudsjett 1988. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Olje- og ener
gidepartementet, statsråden, til energi- og 
industrikomiteen, datert 27. mai 1988.} 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 305, 
S.tid. 4303- 43 11 (13.6.88}. 
(Kap. 7 besluttet sendt energi- og industri
komiteen i Presidentskapsmøte 26. mai 
1988.} 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 

Per-Kristian Foss om Riksrevisjonens 
muligheter til å føre en konstitusjonell 
kontroll med Statoil, S .tid. 52-53 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om de økono
miske konsekvenser av en stopp i utvidel
sen av Mongstad sammenlignet med en 
ferdigstilling og mulige underskudd i 
fremtiden, S.tid. 917- 918 (25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om begrun
nelsen for StatoiZs utskiftning av ekstern 
revisor, S.tid. 3168-3169 (4.5.88). 
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1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Statens samlede engasjement i petro

leumsvirksomheten i 1989. (§lO-planen.) 
(Vedlegg: l. Statoils plan for virksomhe
ten i 1989. 2. Statens direkte økonomiske 
engasjement, utarbeidet av Statoil. 3. Års
beretning og regnskap for 1987. Den nors
ke stats oljeselskap a .s. 4. Statoils halvårs
rapport for 1988. 5. Nærmere omtale av 
prosjekter innenfor Statoils forretnings
område Undersøkelse og produksjon. 
Vedlegg til innst.: Brev av 8.2.89 fra Olje
og energidepartementet til energi- og in
dustrikomiteen. Utrykte vedlegg: Brev av 
5.1.89 med vedlagt brev fra Statoils styre 
datert 23.12.88 og brev av 30.1.89.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 1852, Innst. S. 95, 
S.tid. 2648-2672 (16.2.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Statoils organisering m .v. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 24.2.89 fra 

Statoil til energi- og industrikomiteen. 2.-
4. Brever av 1.3.89, 7 .3.89 og 8.3.89 fra Olje
og energidepartementet, statsråden, til 
komiteen.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 2204, Innst. S. 115, 
S.tid. 2879-2924 (16.3.89). 
(7 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Tilførsel av egenkapital til Statoil. 
(Vedlegg til innst. : Brev av 12. mai 1989 
fra Olje- og energidepartementet, statsrå
den, til Høyres stortingsgruppe.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 206, 
S.tid. 4057-4071 (5.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil). 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S . 277, S.tid. 4918 
(17.6.89). 
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DEPARTEMENTER 

Omfatter bl.a.: Offentlige utvalg, styrer og råd, statssekretærer. 
Se også: STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING. 

1985-86 
I. Budsjett-saker_: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldepar
tementet, Departementet for handel og 
skipsfart og Forbruker-og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
800 3800 Departementet for handel 

og skipsfart 
1500 4500 Forbruker- og 

administrasjonsdepartementet 
1600 Finans- og toll

departementet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Delegasjon av ar
beidsoppgaver fra Justidepartementet. 2. 
Oversikt over forslag til bevilgning til si
vilt beredskap.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1 000 Fiskeridepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 

Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Bosteds- og barnetillegg pr. 
1.7.1985. 2. Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1986. 
Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Utetillegg fra 
1.1.1984 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m 1.7.1985.) 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

100 Utenriksdepartementet 
1200 Departementet for utviklings

hjelp 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeids

departementet 
1400 M Hjøverndepartementet 

8. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1300 4300 Samferdselsdepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
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Budsjett-kap.: 
900 Industridepartementet 

1800 4800 Olje- og energidepartementet 
10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
200 Kirke- og undervisnings

departementet 
300 Kultur- og vitenskaps

departementet 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer av statsbudsjettet for 1985 un
der kapitlene 0100, 0111, 0112 og 0114. 
(Utenriksdepartementet.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 809, Innst. S. 69, S.tid. 
1582 (12.12.85). 

2. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
300 Kultur- og vitenskapsdepartementet -
lønnsøkninger.) 

Departementer 

St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1985 på 
en del kapitler under Landbruksdeparte
mentet. (Bl.a. kap. 1100 Landbruksdepar
tementet- innføring av EDB.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 56, 
S.tid. 1631 (13.12.85). 

4. Utvalg, styrer og råd m.v. l. januar-31. de
sember 1984. 
St.meld. 7 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
s. 113, s. tid. 2297-2303 (18.3.86). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeids

departementet 
1000 Fiskeridepartementet 
1100 Landbruksdepartementet 

6. Bygningstekniske arbeider ved flytting 
av Forsvarsdepartementet fra Huseby til 
Bankplassen 2. 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 259, 
S.tid. 3571 (19.6.86). 

7. Statlege utval, styre og råd m.v. l. januar-
31. desember 1985. 
St.meld. 7, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 241, 
S.tid. 3694 (20.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldepartemen
tet, Departementet for handel og skipsfart 
og Forbruker-og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
800 3800 Departementet for handel og 

skipsfart 
1500 4500 Forbruker- og 

administrasjonsdepartementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17.11.86). 
Budsjett-kap.: 
l 000 Fiskeridepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp. 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
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(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1986. 
Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg 1.2.86 for tjenestemenn ved de 
stedlige representasjoner. 2. Utetillegg for 
eksperter f.o.m 1.9.1986.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

100 Utenriksdepartementet 
1200 Departementet for utviklings

hjelp 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeids

departementet 
1400 Miljøverndepartementet 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S. tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1300 4300 Samferdselsdepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
200 Kirke- og undervisnings

departementet 
300 Kultur- og vitenskaps

departementet 
10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
600 3600 Sosialdepartementet 

(Jf. neste sak.) 
11. Endringer under enkelte kapitler under 

Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst.S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(Jf. forrige sak.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 

Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
900 Industridepartementet 

1800 4800 Olje- og energidepartementet 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (Kap. 1700 
Forsvarsdepartementet - innsparinger i 
lønninger, regulering av soldatenes 
godtgjøringer.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 400, Øk
te utgifter til granskingskommisjoner.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
for 1986 på en del kapitler under Land
bruksdepartementet. (Kap. 1100, mer
utgifter i forbindelse med just/norm
oppgjøret 1985.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 982, Innst. S. 35, S.tid. 
1678 (11.12.86). 

4. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (kap. 100 Utenriksdepartementet, 
kap. 400 Justisdepartementet.) 
S.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

5. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Avvik mellom stillingshjemler og 
besatte stillinger i Utenriksdepartemen
tet.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, lnnst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

6. Statlige utvalg, styrer og råd m.v. l. ja
nuar- 31. desember 1986. 
St.meld. 7, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 227, 
S.tid. 3785-3787 (5-6-87). 

7. Opprettelse av Utlendingsdirektorat og 
avdeling for innvandrersaker i Kommu
nal- og arbeidsdepartementet. 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 236, 
S.tid. 3849-3854 (5.6.87). 

8. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Un
dersøkelsesutvalg til gjennomgang av 
byggeprosjektet til Norges Bank, utvalg 
til vurdering av penge- og kredittpolitik
ken.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1600 Finans- og tolldepartementet 



-79- Departementer 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om en 

USA-fiendtlig holdning i bladet «SØr 
Nord Utvikling» utgitt av Departementet 
for utviklingshjelp, S.tid. 2530-2531 
(11.3.87). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
professor Fleischers påstand om alvorlige 
mangler i Utenriksdepartementets brev 
til utenriks- og konstitusjonskomiten om 
Tsjernobyl ulykken, S.tid. 3642-3643 
(3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
m in istrasjonsdepa rtementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
800 3800 Departementet for handel og 

skipsfart 
1500 4500 Forbruker- og administrasjons

departementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1000 Fiskeridepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
(Jf. neste sak.) 

Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeidsdeparte

mentet 
1400 Miljøverndepartementet 

7. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1400. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87). 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1300 4300 Samferdselsdepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp m. fl. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1988. 
Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg 1.8.1987 for tjenestemenn ved de 
stedlige representasjoner. 2. Utetillegg for 
eksperter f.o.m. 1.9.1987.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

100 Utenriksdepartementet 
1200 Departementet for utviklingshjelp 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
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12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 

900 Industridepartementet 
1800 4800 Olje- og energidepartementet 

13. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvaltnin
gen. 
(Jf. Innstilling fra et statssekretærutvalg 
26.6.87 om Forholdet mellom Utenriksde
partementet, Departementet for utvik
lingshjelp og Departementet for handel 
og skipsfart og NOU 1985: 35 Utvalget for 
vurdering av den offentlige forvaltning i 
det eksportfremmende arbeid. Utvalgsle
der Egil Abrahamsen.) 
St. prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 

14. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937,987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(l forslag fra Carl I. Hagen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningen m.v. under for

svarsbudsjettet for 1987. (Kap. 1700 For
svarsdepartementet -lønnsbevilgninger.) 
St. prp. 14, ref. S.tid. 117, Innst. S. 9, S.tid. 
295-312 (30.10.87). 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 på noen kapitler under Landbruks
departementet. (Kap. 1100 Landbruksde
partementet.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un
der Olje- og energidepartementet. (Kap. 
1800 Olje- og energidepartementet, lønn
sutgifter.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 934, Innst. S. 47, S.tid. 
1804-1805 (16.12.87). 

4. Tilleggs bevilgning for 1987 under Kom
munal- og arbeidsdepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 500 Kommunal- og ar
beidsdepartementet.) 

St.prp. 29, ref. S.tid. 704, Innst. S. 69, S.tid. 
1850-1851 (16.12.87). 

5. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 18.12.87, om endringer i departe
mentsstrukturen og fordeling av ansvar 
mellom statsrådene. 
S.tid. 1952 (7.1.88). 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Datasikkerheten i Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp, anskaffelse av edb-anlegg i 
Industridepartementet.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

7. l. Administrative tiltak i Justisdeparte
mentet, Utlendingsdirektoratet og politiet 
i forbindelse med asylsøkermottaket. 2. 
Tilleggsbevilgning til Fylkesmannsembe
tene. 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 204, 
S.tid. 3400-3403 (20.5.88). 

8. Reorganisering av Departementet for ut
viklingshjelp. Etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
St.prp. 130, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 259 
(ikke-beh.), S.tid. 3956 (7.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om 

«Mannsrolleutvalget»s rapport og bruk av 
skattebetalernes penger til utvalg som 
kun frembringer selvfølgeligheter, S.tid. 
111 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om en stats
sekretær som tar til orde for skatteøk
ninger, heving av momsen og redusert 
rente i statsbankene, S.tid. 1582 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Svein ALsaker om å øke antal
let personer over 67 år i offentlige styrer 
og utvalg, S.tid. 2097-2098 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om fortrolige 
opplysninger til Statens forhandlingsut
valg for nye industritiltak etter at Odd 
Gøthes bok er utkommet, S.tid. 2608-2609 
(23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et regje
ringsoppnevnt utvalg uten kvinner til å 
føre forhandlinger om ny jordbruksavta
le, S.tid. 3088-3089 (27.4.88). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om NB Us representant i Bjerkholtutval
get som ikke fikk delta i utvalgets siste 
møte pga. fødsel, S.tid. 3354 (11.5.88). 
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7. Sp.spm. fra Thea Knutzen om Landslaget 
for lokalaviser kan bli representert i ut
valg der staten og pressen møtes, S. tid. 
3354-3355 (11.5.88). 

8. Sp.spm. fra Bente Bakke om at dyrevern
interessene blir representert i utvalget 
som behandler spørsmål vedrørende for
søk med dyr, S.tid. 3370 (18.5.88}. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg: Staten fornyer seg.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
1500 4500 Forbruker- og administrasjonsde

partementet 
1600 Finans- og tolldepartementet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
( 18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
400 3400 Justisdepartementet 

(l forslag fra H. Ellefsen på vegne av H., 
KrF og Sp bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1100 4100 Landbruksdepartementet 
(l forslag fra Arne Alsåker Spilde pva. H., 
KrF og Sp bifalt.) 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
l 000 Fiskeridepartementet 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11 .88). 
Budsjett-kap.: 
1700 Forsvarsdepartementet 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Samferdsel$departemen
tet. (Kap. 1300 Samferdselsdepartementet 
- omorganisering av Flyhavarikommisjo
nen.) 

7 

Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1300 Samferdselsdepartementet 

7. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Kap. 1300 Samferdselsdepartementet -
omorganisering av Flyhavarikommisjo
nen.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
500 Kommunal- og arbeidsdeparte

mentet 
1400 Miljøverndepartementet 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. (Ved
legg til St.prp. l for Utenriksdepartemen
tet: Oversikt over fast organiserte stil
linger for utsendt personale ved de uten
rikske fagstasjoner pr. l. januar 1989. Ved
legg til St. prp. l for Departementet for ut
viklingshjelp: L Bosteds- og barnetillegg 
1.1.1988 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m. 1.9.1988.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

100 3100 Utenriksdepartementet 
1200 Departementet for utviklings

hjelp 
10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

600 3600 Sosialdepartementet 
(Jf. neste sak.) 

11. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet statsbudsjettet 
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medregnet folketrygden for 1989. (Kap. 
600- Opprettelse av 2 stillinger.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 (5.12.88). 
(Jf. forrige sak.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
900 Næringsdepartementet 

1800 4800 Olje- og energidepartementet 
(Jf. Il, 7.) 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
200 3200 Kirke- og undervisningsdeparte

mentet 
300 KuUur- og vitenskapsdeparte

mentet 
(l forslag fra Lars Gunnar Lie pva. H, KrF 
og Sp bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Departementet for utviklings

hjelp vedrørende reorganisering av de
partementet og etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
Ref. S.tid. 579 (8.11.88) og vedtatt sendt 
Utenriks- og konstitusjonskomiteen. 
(Jf. sak 5.) 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1988. (Endr. i kap. 1700 
Forsvarsdepartementet.) St.prp. 24, ref. 
S.tid. 796, Innst. S. 27, S.tid. 1092-1093 
(24.11.88). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 400 Justisde
partementet.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S. 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 100 Utenriksdepartementet. 
St.prp. 45, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 69, 
S.tid. 1950 (15.12.88). 

5. Reorganisering av Departementet for ut
viklingshjelp. Etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
St.prp. 130 (1987-88), ref. S.tid. 3416 (1987-
88), Innst. S. 30, S.tid. 1963-1968 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Bruk av eksterne konsulenter. 
Fullmaktene for bruk av kap. 1299, post 70 
og utgiftsførte midler plassert i norske 
banker. Praktisering av bevilgningsregle
ment og økonomistyring.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

7. Ymse endringar på statsbudsjettet for 
1989 under Olje- og energidepartementet. 
(Omgjøring av stillinger i Olje- og energi
departementet.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 157, 
S.tid. 3409-3410 (2.5.89). (Jf. l, 12.) 

8. lnterp. fra Jo han Buttedahl om å styrke 
Utenriksdepartementets kompetanse og å 
få en internasjonal rettsinstans vedrøren
de miljØspØrsmål. S.tid. 3438-3450 (8.5.89). 

9. Endringar på statsbudsjettet for 1989 un
der kapittel administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Tilleggsbev. til Direktoratet 
for utviklingshjelp i forb. med leie av lo
kaler i Nedre Vollgate.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 212, 
S.tid. 4342-4367 (9.6.89). 
(Jf. forrige sak.) 

10. Etablering av garantiordning for investe
ringer i og eksport til utviklingsland. (Til
leggsbev. til flyktningehjelp og Direktora
tet for utviklingshjelp, reduksjon i ymse
posten.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 241, 
S.tid. 4342-4369 (9.6.89). 
(Jf. neste sak.) 

11. I. Tillegg til St. meld. nr. 45 for 1987-88 om 
forskning, forsøk og utviklingsarbeid i 
opplæringa. Il. Den sentrale administra
sjonfor opplæring under Kirke- og under
visningsdepartementet. 
(Vedlegg: Nåværende sakkyndige råd, 
opprettelse, oppgaver, ressurser, m.v.) 
St.meld. 51, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 279, 
S.tid. 4654-4658 (14.6.89). 
(Meldingens del Il ble vedtatt ikke tatt 
under behandling av dette Storting.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om repre

sentasjon i rammeplanutvalet for forsk
ningsprosjektet « Kystøkologi i Nord-Nor
ge», S.tid. 756 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
KjellbjØrg Lunde om å sørge for at sekre
tariatet for forskningsprosjektet «Kyst-
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økologi i Nord-Norge» blir plassert i Trom
sø, S.tid. 758-759 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om sam
mensetningen av offentlig utvalg på 
bakgrunn av kjønnskvotering, S.tid. 787-
788 (16.11.88). 

4. Sp.spm. fra JohnS. Tveit, framsatt av Dag 
Jostein Fjærvoll om representasjon i et 
utvalg til å gjennomgå kommuneloven, 
S.tid. 2288-2289 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
sammensetningen av et utvalg som skal 

vurdere tiltak med sikte på å dempe veks
ten i utbetalingene over uføretrygdbud
sjettet, S.tid. 2301-2302 (18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Re
gjeringen vil overveie å flytte saker om 
oppdrag i forbindelse med petroleums
virksomheten til Næringsdepartementet, 
S.tid. 2609 (15.2.89). 

7. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om endring 
av forskrifter pga. harmonisering med 
EFs regelverk, S.tid. 3936-3937 (31.5.89). 
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DISTRIKTSHØGSKOLER 

Se også: HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆRERE, UTDANNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
342 3342 DistriktshØgskoler 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om tildeling av stiZZingshjemler ved Volda 
DH slik at det kan komme i gang innfø
ringskurs for utenlandsstudenter fra høs
ten, S.tid. 2947 (4.6.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S. tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
342 3342 Distriktshøgskoler 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
342 3342 Distriktshøgskoler 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
342 3342 Distriktshøgskoler, sosialhØg

skoler og andre høgskoler 
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DISTRIKTSUTBYGGING 

Omfatter bl.a.: Bosettingsmønster, desentralisering, Distriktenes utbyggingsfond, etablerings
kontroll, fraflytting, Lokaliseringsutvalget, regionalplaner, Selskapet for industrivekstanlegg 
(SIVA), utbyggingsprogram. 
Se også: BOLIGBYGGING, BYGNINGSVESEN, DEN NORSKE STATS HUSBANK, FYL
KER, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, INDUSTRIUTBYGGING, KOMMUNENES 
ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
Miljøverndepartementet: Tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner over inn
tektssystemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggings

tiltak 
551 Utbygging av nærings

virksomhet i distriktene 
552 Andre distriktsutbyggings

tiLtak 
553 Regional transportstøtte 

1463 Regional og lokal planlegging 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond 

og lokaliseringsutvalget 
2. Endringer i bevilgningsforslaget under 

kap. 553 Regional transportstøtte. 
St.prp. l. Tillegg 2. Budsjett-innst. S. 5, 
S.tid. 9011008 (28.11.85). 

D. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgning og omdisponering på 
statsbudsjettet for 1985 under kap. 551 Ut
bygging av næringsvirksomhet i distrik
tene (investeringstilskudd). 
St.prp. 17, ref. S.tid. 469, Innst.S. 25, S.tid. 
901-1008 (28.11.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1985 under bl.a. kap. 551 
Utbygging av næringsvirksomhet i di
striktene. (Teknisk justering i henhold til 
vedtak under sak 1). 
St.prp. 34, ref. S.tid. 809, Innst. S. 46, S.tid. 
1593 (12.12.85). 

3. Forslag fra Carl l. Hagen oversendt fra 
Odelstinget: «Regjeringen bes fremme 
forslag til Stortinget om en utvidelse av 
ordningen med særskilte inntektsfradrag 
for distrikter som omfattes av arbeidsgi
veravgiftssone nr. 4 og nr. 3, sammen med 
forslag om nedskjæring av selektive di
striktsøkonomiske tiltak». 
S.tid. 1881 (21.1.86) og oversendt Regje
ringen. 

4. Suppleringsvalg av to varamedlemmer av 
rådet for Distriktenes utbyggingsfond. 
Innst. S. 86, S.tid. 1936 (29.1.86). 

5. Henstilling fra Storfjord formannskap om 
at kommunen må bli behandlet likt med 
resten av regionen når det gjelder til
skudd fra Distriktenes utbyggingsfond. 
Ref. S.tid. 1936 (29.1.86) og vedlagt. 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Selskapet for innvandrerboliger (SIBO), 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIV A) 
og Den Norske Stats Husbank i 1984. 
Innst. S. 89, S.tid. 1956 (5.2.86). 

7. Uttalelse fra Møre og Romsdal fylkesting 
om en handlingsplan for distriktspoli
tikk. 
Ref. S.tid. 2485 (24.4.86) og vedlagt proto
kollen. 

8. Interp. fra Theo Koritzinsky om å bruke 
etableringsloven og skatte- og avskriv
ningsreglene for å møte byggeboomen i 
Osloregionen, S.tid. 2894-2908 (30.5.86). 

9. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
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Budsjett-kap.: 
551 Utbygging av næringsvirksomhet 

i distriktene 
552 Andre distriktsutbyggingstiltak 

10. Omstillings- og utviklingsbevilgning for 
Verran kommune. 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 248, 
S.tid. 3725 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om søknad om 
tilskudd fra Distriktenes utbyggingsfond 
til etablering av et ftoatglassverk i Ork
dal, S.tid. 473-474 (8.11.85) 

2. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om to
talbrannen ved Salsbruket Tresliperi og 
virkningen for lokalsamfunnet, S.tid. 477-
478 (8.11.85) 

3. Sp.spm. fra j an-Olav Ingvaldsen om en 
beredskapsbevilgning for Fauske kom
mune, S.tid. 1287-1288 (4.12.85) 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om de 
høge fraktutgiftene for bedriftene i inn
lands-regionen, bl.a. Engerdal kommune, 
S.tid. 1865-1866 (15.1.86). 

5. Sp.spm. fra Lars Velsand, framsatt av Eli 
Arnstad, om forslag fra Distriktenes ut
byggingsfond om endring i fondets regler 
slik at tilskuddsordningene også skal gjel
de for personlig tjenesteyting og detalj
handel, S.tid. 1893 (22.1.86). 

6. Sp.spm. frå Lars Lefdal om plasseringa av 
Saga sin driftsorganisasjon for Snorre
feLtet og når saka blir lagt fram for Stor
tinget, S.tid. 1918 (29.1.86). 

7. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om at Øy
garden kommune får oppretthalde sin 
DU-status som 25% kommune, S.tid. 1943 
(5.2.86). 

8. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om å få lo
kalisert Verdipapirsentralen til et områ
de som kan gi distriktspolitisk effekt, 
S.tid. 1943-1944 (5.2.86). 

9. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å 
bringe investeringstilskotet meir i sam
svar med utbyggingsstatusen, i samband 
med at nærings- og sysselsetjingsstyret 
vil redusera maksimumsgrensa for inve
steringstilskot, S.tid. 2011 (12.2.86). 

10. Gr.spm. frå Eli Arnstad om eit betre ar
beidsplasstilbod til kvinner i Bygde
Noreg, S.tid. 2032-2034 (13.2.86). 

11. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 
legge Lotto til Nord-Norge, S.tid. 2096-
2097 (26.2.86). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å flytte standkvarter for Sjefsveteri
næren for Hæren fra Hamar til Oslo, 
S.tid. 2098 (26.2.86). 

13. Sp.spm. fra Arve Berg, framsatt av Rikard 
Olsvik, om vedtektene for Verdipapir
sentralen vil fastslå at den skal legges 
utenfor Oslo, S.tid. 2345-2346 (9.4.86). 

14. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 
legge Innlandsutvalgets innstilling fram 
for Stortinget, S.tid. 2796 (21.5.86). 

15. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om søk
nad fra Salsbruket Tresliperi om midler til 
gjenoppbygging av bedriften, S.tid. 2861 
(28.5.86). 

16. Sp.spm. fra Johan C. Løken om, ekspan
sjon i Trysil kommune etter nedleggelse 
av en hjørnestensbedrift og om det er en 
kommunal oppgave å sitte med eieran
svar i næringsvirksomhet, S.tid. 2953 
(4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om 
særlige skatteregler til fremme av di
striktsutbygging. (Reduksjon i satsen for 
·adgang til avsetning.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 88, lnnst. O. 20, O.tid. 
89-95 (29.1.86), Besl. O. 25, L.tid. 22 (6.2.86). 
Lov av 21. februar 1986. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
aksjegevinstbeskatningsloven, distrikts
skatteloven og skattebetalingsloven. 
(Maksimalsats for avsetning etter di
striktsskatteloven settes til15 pst.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 5 ), ref. O.tid. 291, lnnst. O. 
79, O.tid. 450-456 (18.6.86), Besl. O. 74, 
L.tid. 45-46 (21.6.86). Lover av 27. juni 
1986. (Jf. FINANSER Il, 6 og 7.) 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
Miljøverndepartementet: Tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner over inn
tektssystemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging av nærings

virksomhet i distriktene 
552 Andre distriktsutbyggingstiltak 
553 Regional transportstøtte 

1463 Regional og lokal planlegging 
2320 Særlige tiltak for Finnmark 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond 

og lokaliseringsutvalget 

O. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Oddvar J. Majala om tiltak for 

å stanse den store fraflytting fra Finn
mark. 
S.tid. 1960-1977 (13.1.87). 

2. Interp. fra Lars Vel.sand om befolknings
utviklingen og bosettingsmønsteret i Nor
ge. 
S.tid. 2093-2111 (29.1.87). 
(l forslag fra Lars Velsand - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

3. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Selskapet for innvandrerboliger 
(SIBO), Selskapet for industrivekstanlegg 
(SIV A) og Den Norske Stats Husbank i 
1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 104, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

4. l. Om virksomheten til Distriktenes ut
byggingsfond, Lokaliseringsutvalget og 
SIVA i 1984-85. Il. Distriktspolitiske ut
fordringer og tiLtak. 
(Vedlegg: Årsmeldingene for de tre insti
tusjonene for årene 1984 og 1985.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 788, Innst. S. 144, 
S.tid. 3109-3154 (12.5.87). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

5. Forlengelse av funksjonstiden for de stor
tingsvalgte medlemmer av Rådet for Di
striktenes utbyggingsfond. 
Innst. S. 198, S.tid. 3507 (1.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 

styrke næringsgrunnlaget i Folldal kom
mune, S.tid. 270-271 (23.10.86). 

2. Gr.spm. fra Eirin Faldet om en egen ak
sjonsplan for innlandslandbruket, S. tid. 
1683-1685 (11.12.86). 

3. Sp.spm. fra Lars Velsand om etablerings
loven som virkemiddel i lokaliseringspoli
tikken, S. tid. 1927 (7 .1.87). 

4. Gr. spm. fra Johan C. Løken om å styrke 
investeringsselskapene distriktene, 
S.tid. 1942-1943 (7.1.87). 

5. Sp.spm. fra Lars Velsand om å sørge for at 
etableringslovens bestemmelser blir 
brukt for å få Verdipapirsentralen flyttet 
ut av Oslo, S.tid. 1985 (14.1.87). 

6. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å benyt
te midler avsatt etter distriktsskatteloven 
til finansiering av bru- og tunnelprosjek
ter, S.tid. 2006-2007 (21.1.87). 

7. Sp.spm. fra Kåre Gjøn nes om prioritering 
av større nyskapende bedrifter ved tilde
ling av DU-støtte, S.tid. 2071-2072 (28.1.87). 

8. Sp.spm. fra Brita Borge om å oppgi antall 
ansatte fordeLt på kvinner og menn ved 
søknader om støtte fra Distriktenes utbyg
gingsfond, S.tid. 2334-2335 (18.2.87). 

9. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om omleg
ging av transportstøtteordningen og virk
ningen for fiskeindustrien i Nord-Norge, 
S.tid. 2335-2336 (18.2.87). 

10. Sp.spm. fra Georg Apenes om Fredrikstad 
kommunes tilbud til Journalisthøgskolen 
om gunstige vilkår hvis skolen etablerer 
seg i Fredrikstad, S.tid. 2373-2374 (4.3.87). 

11. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
handlingsplan for et prøvefylke der målet 
er å få flere kvinner til å bli i distriktene, 
S.tid. 2374-2375 (4.3.87). 

12. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å sikre 
støtteberettigede prosjekter i Finnmark 
og Nord-Troms nødvendige midler fra 
Distriktenes utbyggingsfond, S.tid. 2375 
(4.3.87). 

13. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om den 
innførte byggestopp i Oslo og veksten i 
«fastlands-Norge», S.tid. 2545-2546 
(11.3.87). 

14. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om bygge
stopp for næringsbygg i størstedelen av 
Oslo/Akershus-området i 1987, S.tid. 2576 
(18.3.87). 

15. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om etable
ringsstoppen i Oslo-området som rammer 
et samarbeidsprosjekt for en rekke små
bedrifter i regi av Oslo Næringsselskap, 
S.tid. 2756-2757 (1.4.87). 
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16. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om en 
hemmelig omorganisering av Distriktenes 
utbyggingsfond, S.tid. 2757 (1.4.87). 

17. Sp.spm. frå Nils O. Golten om en gjen
nomgang og forenkling av regelverket i 
Distriktenes utbyggingsfond for støtte til 
marknadsføring og produktutvikling, 
S.tid. 3366-3367 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 

(Omlegging av distriktsskatteloven - av
setningsadgang for næringsdrivende i 
Nord-Norge.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 28, L.tid. 21-22 
(19.12.86). Lov av 9. januar 1987. 
(l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET l, sak 37.) 

2. Endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om 
Statens Landbruksbank og i visse andre 
lover. (Avvikling av rådene i Statens 
Landbruksbank, Distriktenes utbyggings
fond og Statens Fiskarbank.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 248, Innst. O. 70, 
O.tid. 439-440 (29.5.87), Besl. O. 75, L.tid. 
81 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Opphevelse av distriktsskattelovens 
§l femte ledd om adgang til investering 
utenfor utpekt utbyggingsområde.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 283, Innst. O. 76, 
O.tid. 441-442 (29.5.87), Besl. O. 79, L.tid. 
81-82 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

4. Forslag fra Carl L Hagen datert 22. april 
1987 om å oppheve etableringsloven. 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 248, Innst. O. 81 (ikke
beh.), O.tid. 471-472 (29.5.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging og næringsvirksomhet 

552 
553 

1463 
2413 3573 

i distriktene 
Andre distriktsutbyggingstiltak 
Regional transportstøtte 
Regional og lokal planlegging 
Distriktenes utbyggingsfond og 
lokaliseringsutvalget 

(2 forslag fra Sverre Mauritzen vedtatt 
sendt Regjeringen se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. Il, sak 11.) 

2. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Spørsmålet om orga
nisatorisk plassering av Distriktenes ut
byggingsfond.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937,987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 

3. Den videre virksomhet i Sulitjelma. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Brev av 
24.11.87 fra komiteen til departementet, 
og svarbrev av 4.12.87 til komiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 704, Bud-

sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1853-1859 
(17.12.87). 

4. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1988 vedrørende kap. 2413 Distriktenes 
utbyggingsfond, rentestøtte ved lån til fu
runkuloserammede oppdrettsanlegg. 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneordnin
gen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1860-1864 
(17.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Sverre Mauritzen oversendt 

fra Odelstinget 8. desember 1987: «Regje
ringen bes legge frem for Stortinget for
slag til lov om distriktsutvikling bygget på 
Høyres merknader i denne innstilling.» 
(lnnst. O. 13.) 
S.tid. 1769-1770 (16.12.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Tilleggsbevilgning for 1987 under Kom
munal- og arbeidsdepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 551 Utbygging av næ
ringsvirksomhet i distriktene, investe
ringstilskudd og kap. 2413 Distriktenes 
utbyggingsfond og lokaliseringsutvalget, 
rentestøtte.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 704, Innst. S. 69, S.tid. 
1850-1851 (16.12.87). 
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3. Svar fra Regjeringen vedkommende sa
ker oversendt av Stortinget 1986-87. (For
slag 34 om tiltak vedrørende befolknings
utviklingen i Norge.) 
Dok. 3, ref. S.tid. 536, Innst. S. 65, S.tid. 
1952-1954 (7.1.88). 

4. lnterp. fra Dag Jostein Fjærvoll om en 
handlingsplan for Finnmark fylke som 
kan snu den negative befolkningsutvik
lingen. 
S.tid. 2901-2923 (14.4.88). 
(l forslag fra Dag Jostein Fjærvoll sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Budsjettmessige endringer i forbindelse 
med frikommuneforsøket i Nord-Trønde
lag fylkeskommune. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2275, Innst. S. 159, 
S.tid. 3065-3068 (26.4.88). 

6. Nye vilkår i forbindelse med Norsk Hy
dros omstillingsplaner på Rjukan. 
(Vedlegg: l. Brev fra Norsk Hydro av 10. 
april1987. 2. Tinn kommunestyres vedtak 
i konsesjonssaken i møte 29. oktober 
1987. 3. Tilrådning fra Telemark fylkesut
valg i møte 26. november 1987.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 178, 
S.tid. 3220-3249 (9.5.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

7. Ned satt avgift på elektrisk kraft for kom
munene i Finnmark og Nord-Troms for 
1988. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 193, 
S.tid. 3396-3400 (20.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Gudmund Restad og Magnus 
Stangeland datert 25. februar 1988 om 
endringer i lov- og regelverk om bruk av 
midler avsatt etter distriktsskatteloven. 
(Finansiering av bru- og tunnelprosjek
ter.) 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 220, 
S.tid. 3495-3499 (26.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. Perspektiver og reformer i den økonomis
ke politikken. (Mer effektiv distriktspoli
tikk.) 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 31, Innst. S. 233 (ik
ke-beh.), S.tid. 3711 (1.6.88). 

10. Forslag fra Ingvard Sverdrup, Sverre 
Mauritzen, Margit Hansen-Krone og 
Wenche Frogn Sellæg om flytting av sen
traladministrasjonen i Distriktenes Ut
byggingsfond ut fra Oslo. 
Dok. 8:45, ref. S.tid. 4060 (8.6.88), og ved
tatt utsatt. 

11. Tilleggsbevilgning for 1988 under Kom-

munal- og arbeidsdepartementets forvaU
ningsområde. (Kap. 550 Kommunale ut
byggingstiltak.) 
St.prp. 140, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 313, 
S.tid. 4236- 4238 (10.6.88). 
(Jf. I, sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om stimule

ring til et mer aktivt næringsliv i Aust
Agder, S.tid. 553-554 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
Regjeringen vil gjøre for raskt å finne 
vekstmuligheter for nord-norsk nærigsliv, 
s. tid. 554-555 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om hjelp til 
Meråker kommune etter varsel om oppsi
gelse av halvparten av arbeidsstokken 
ved Meråker Smelteverk, S.tid. 927 
(25.11.87). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om et EDB-ret
ta utviklings- og tiltaksprosjekt på Sals
bruket og Skorovatn, S.tid. 927-928 
(25.11.87). 

5. Sp.spm. fra Lars Velsand om forståelse av 
arealberegningen i forbindelse med etab
leringstillatelse etter etableringsloven, 
S.tid. 1587 (9.12.87). 

6. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om en 
strengere praktisering av etableringslo
ven, S.tid·. 2100 (3.2.88). 

7. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om trans
portstØtten for fiskevarer blir utformet 
slik at videreforedling kan skje på kysten 
uten geografiske kostnadsberegninger, 
S.tid. 2130 (10.2.88). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen, framsatt av 
Inga Kvalbukt om når Regjeringen vil 
legge fram tiltak for å motvirke den sterke 
frajlyttinga fra kystdistriktene, S.tid. 
2130-2131 (10.2.88). 

9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om det nye re
gelverket for transportstøtte, S.tid. 2194 
(17.2.88). 

10. Sp.spm. fra Johan C. Løken om Regje
ringens strategi for innlandsutvikling, 
s. tid. 2272 (24.2.88). 

11. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å flytte 
statlige arbeidsplasser til Røros, S.tid. 
2273 (24.2.88). 

12. Sp.spm. fra Helga Haugen om reduserte 
tilskuddsordninger for utkantkommuner i 
Aust-Agder, S.tid. 2273-2274 (24.2.88). 

13. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om en 
utredning av hva sentralisering koster det 
norske samfunn, S.tid. 2274 (24.2.88). 

14. Sp.spm. fra Karin Lian om å hindre fra
flytting fra distriktene ved å sikre kvin
ner arbeid, S.tid. 2466 (2.3.88). 
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15. Sp.spm. fra Aase Moløkken om Etablerer
skolen for kvinner har hatt noen positiv 
effekt, S.tid. 2472-2473 (2.3.88). 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om å 
opprettholde arbeidsplassene ved Stab
buret AlS i Moelv, S.tid. 2626 (23.3.88). 

17. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Stab bu
rets plan om nedlegging av sin virksomhet 
på Stranda, S.tid. 2630 (23.3.88). 

18. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
innsparing i Widerøes flyveselskap og den 
omfattende nedskjæring av rutetilbudet, 
S.tid. 2881-2882 (13.4.88). 

19. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om en 
bedre samordning av distriktspolitikken, 
S.tid. 2899 (13.4.88). 

20. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om snarlige 
tiltak for å bedre situasjonen i Finnmark, 
S.tid. 2990-2991 (20.4.88). 

21. Sp.spm. fra Benn Eidissen om en søknad 
fra Vesterålen Regionråd om tilskudd til 
gjennomføring av et prosjekt for høyere 
utdanning, S.tid. 2991-2992 (20.4.88). 

22. Sp.spm. fra Marit Nybakk om regler som 
hindrer flernasjonale selskaper i å speku
lere i DU-midler ved å legge ned indu
striarbeidsplasser i Oslo, S.tid. 3090 
(27.4.88). 

23. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om lokali
sering av Verdipapirsentralen, S.tid. 3426 
(25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 22. april 

1987 om å oppheve etableringsloven. 
Dok. 8:23 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 13, O.tid. 128-133 (8.12.87). 
(l forslag fra Sverre Mauritzen oversendt 
Stortinget - se Il, sak 1.) 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
550 Kommunale utbyggingstiltak 
551 Utbygging og næringsvirksomhet 

i distriktene 
552 Andre distriktsutbyggingstiltak 
553 Regional transportstØtte 

1463 Regional og lokal planlegging 
2413 3573 Distriktenes utbyggingsfond og 

Lokaliseringsutvalget 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Arve Berg om storkonserners 

oppkjØp av bedrifter i distriktene og ned
legging av dem. S.tid. 358-372 (20.10.88). 

2. Perspektiver og reformer i den økonomis
ke politikken. (Mer effektiv distriktspoli
tikk.) 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991.) 
St.meld. 4 (1987-88), ref. S.tid. 31 (1987-88), 
Innst. S. 14, S.tid. 1435-1479 (2.12.88). 

3. Endringer på bevilgningene under Kom
munal- og arbeidsdepartementets bud
sjett for 1988. (Kap. 551 Utbygging av næ
ringsvirksomhet i distriktene - tilskudd til 
bedriftsutvikling, kap. 552 Andre dist
riktsutbyggingstiltak - tilskudd til kom-

munale næringsfond, hev. til ensidige in
dustrikommuner, tilskudd til frikommu
neforsøket i Nord-Trøndelag.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 999, lnnst. S. 56, S.tid. 
2021-2022 (15.12.88). 

4. Den konstitusjonelle kontrollen med 
Kommunal- og arbeidsdepartementet si 
forvalting av statsinteressene i Selskapet 
for innvandrerboliger (SIBO), Selskapet 
for industrivekstanlegg (SIVA) og Den 
norske Stats Husbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 128, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

5. Virksomheten til Distriktenes utbyg
gingsfond, Lokaliseringsutvalget og SIV A 
i 1986 og 1987. 
(Vedlegg: Årsmeldingene for de tre insti
tusjonene for årene 1986 og 1987 .) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 2204, Innst. S. 122, 
S.tid. 3286-3292 (20.4.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Kjellbjørg Lunde oversendt 
fra Odelstinget l. juni 1989: «Stortinget 
ber Regjeringa om å fremme forslag om å 
endre lova til å bli ei lov om etablerings
styring. 
S.tid. 4187 (7.6.89) og ikke bifalt mot 4 
stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

7. Forslag fra Leiv Blakset på vegne av Kris
telig Folkeparti og Senterpartiet over
sendt fra Odelstinget l. juni 1989: «Stor
tinget ber Regjeringa vurdere om lovver
ket gjev den naudsynte styring av utbyg-
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ginga av næringsbygg, og eventuelt ko
me med forslag til innstrammingar for å 
sikre viktige samfunnsmål. 
S.tid. 4187 (7 .6.89) og ikke bifalt med 84 
mot 24 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

8. Forslag fra Ingvard Sverdrup oversendt 
fra Odelstinget l. juni 1989: «Etablerings
lova oppheves og Regjeringen bes legge 
frem for Stortinget forslag til lov om dist
riktsutvikling bygget på Høyres merkna
der i denne innstilling. 
S.tid. 4188 (7 .6.89) og ikke bifalt med 73 
mot 39 stemmer. 
(Jf. IV, 2.) 

9. Politikk for regional utvikling. 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 238, 
S.tid. 4223-4269 (8.6.89). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

10. Forslag fra Ingvard Sverdrup, Sverre 
Mauritzen, Margit Hansen-Krone og 
Wenche Frogn Sellæg om flytting av sen
traladministrasjonen i Distriktenes Ut
byggingsfond ut fra Oslo. 
Dok. 8:45 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
223, S.tid. 4223-4270 (8.6.89). 
(6 forslag, hvorav l fra Leiv Blakset pva. 
KrF og Sp bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

11. Kompensasjonstiltak for Ytre Helgeland. 
St.prp. 108, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 292, 
S.tid. 4915-4917 (17.6.89). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. OLJEUTVINNING l, 3. HAVBRUK 
Il, 2 og IV, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om søknad 

fra Lofilab om støtte til masseoppdrett av 
torskeyngel i poll, S.tid. 486-487 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om å overfø
re filatelitjenesten i Postverket til Mo i Ra
na, S. tid. 497 (2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om å opprett
holde bosettingen i våre bygder, S.tid. 761 
(l 0.11.88). 

4. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om nedlegging 
av Etablerersentret AlS i Oslo, S.tid. 1660-
1661 (7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Wenche Frogn SeHæg om 
omstillingsarbeidet ved Fosdalen Berg
verk AlS i Verran og problemene kommu
nene vil få når malmforekomsten tar slutt 
i 1991, s. tid. 2282-2283 (18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utflytting 
av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo
området, S.tid. 2289 (18.1.89). 

7. Sp.spm. fra Magnus Stangeland, framsatt 
av Lars Velsand om å syte for at sentrali
seringa av bankvesenet ikkje fører til ein 
vanskelegare kapitaltilgang til distrikta, 
S.tid. 2294 (18.1.89). 

8. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å re
servere en del av lånerammen i Distrikte
nes utbyggingsfond for særlig risikofylte 
prosjekter, S.tid. 2535 (8.2.89). 

9. Sp.spm. fra Kjell Helland om å revurdere 
investeringstilskuddsrammen for Sør
Trøndelag, S.tid. 2719-2720 (22.2.89). 

10. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
hvor mange arbeidsplasser er skapt i dist
riktene som fØlge av kampanjen «Ut av 
trengselen», S.tid. 3035 (5.4.89). 

11. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om re
vurdering av Øksnes kommunes søknad 
om omstillingsmidler, S.tid. 3760-3761 
(24.5.89). 

12. Sp.spm. fra Ingvald Godal om oppjuste
ring av Tinn kommune til 35 pst. område 
for investeringstilskott frå Distriktenes 
utbyggingsfond, S.tid. 3953 (31.5.89). 

13. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å støtte 
etableringen av Vensmoen helse- og næ
ringspark i Saltdal kommune, S. tid. 3962 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Forenkling i behandlingen av saker 
etter distriktsskatteloven og styrking av 
næringsgrunnlaget og bosettingen i Finn
mark og Nord-Troms.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 107, L. tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 20. februar 1976 nr. 5 
om samtykke til utbygging av nærings
verksemd og om rettleiing om stadval 
(etableringslova). (Nedlegging av Lokali
seringsutvalget. Harmonisering av etable
ringsloven med plan- og bygningsloven.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 156, Innst. O. 96, 0.
tid. 619-631 (1.6.89), Besl. O. 109, L.tid. 74-
75 (6.6.89). Besl. L. 8, O.tid. 840-841 
(16.6.89), Besl. O. 131, ref. L.tid. 97 
(16.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(4 forslag i Odelstinget, hvorav 3 sendt 
Stortinget - se Il, sakene 6, 7 og 8. l forslag 
ikke bifalt. l forslag i Lagtinget fra As
bjørn Andersen pva. Arbeiderpartiet, SV 
og FrP bifalt.) 
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DOMSTOLER 

Omfatter bl.a.: Byrettene, domstollaven, fengsling, herredsrettene, høYesterett, høyesterettslaven, 
lagmannsrettene, plenumslaven, straffeprosessl..ooen, vitnegodtgjørelseslaven. 
Se også: FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVE
SEN, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Eevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Justis- og politidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der diverse kapitler administrert av Ju
stis- og politidepartementet. (Bl.a. kap. 

410 Herreds- og byrettene- økte inntekter 
fra rettsgebyr.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 809, Innst. S. 45, S.tid. 
1589-1591 (12.12.85). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i rettergangslovgivningen. 
(Særskilte vedlegg: NOU 1982:40 Forliks
rådsordningen. Leder Aksel H. Hillestad. 
NOU 1983:48 Småkravsprosess. Leder Ak
sel H. Hillestad.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 221, Innst. O. 64, 
O.tid. 429-442 (13.6.86), Besl. O. 70, L.tid. 
43 (18.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

(2 forslag om økning i rettsgebyrene bi
falt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Regulering av lønningene for Høyesteretts 

medlemmer og for Stortingets ombuds
mann for forvaltningen . (Herunder også 
for Regjeringens medlemmer. I debatten 
ble også stortingsrepresentantenes løn
ninger berørt.) 

Innst. S. 51, S.tid. 1640-1654 (1.1.12.86). 
( 4 forslag framsatt under debatten, derav 
l bifalt.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 410 Her
reds- og byrettene.) 
St. prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
410 Herreds- og byrettene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen, framsatt av Pål 

Atle Skjervengen, om å holde tiltalte per
soner i varetekt ut over den tiden det tar 
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for å sikre bevismateriale, S.tid. 2384 
(4.3.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (særskilte 

etterforskningsorganer.) (Vedr. saker som 
gjelder spørsmål om en embets- eller tje
nestemann i politi eller påtalemyndighet 
har begått en straffbar handling i tjenes
ten.) 

(Vedlegg til innst.: Korrespondanse mel
lom justiskomiteen og Justisdepartemen
tet mars-apri11987. Brev fra Riksadvoka
ten til Justisdepartementet datert 20. 
mars 1987. Brev fra Den norske Dommer
forening til Justisdepartementet datert 2. 
april 1987 .) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 8, Innst. O. 44, O.tid. 
286-303 (21.5.87), Besl. O. 58, L.tid. 48 
(29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 405 Lag
mannsretten, kap. 410 Herreds- og byret
tene.) 
St. prp. 32, ref. S.tid. 938, Innst. S. 51, S.tid. 
1630-1631 (10.12.87). 

2. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medlemmer.(Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 279, S.tid. 4145 (10.6.88). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om kritikken 

mot landets dommere og forbedringen av 
saksbehandlingen ved våre domstoler, 
S.tid. 1971-1972 (13.1.88). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å opprette 
et innstillingsråd utenfor departementet 
for utnevnelse av dommere, S.tid. 2001-
2002 (20.1.88). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å effektivise
re saksgangen ved domstolene. (Trukket 
tilbake), S.tid. 2003 (20.1.88). 

IV. Lov saker: 
l. Lov om endringer i rettergangslovgiv

ningen m.m. (Prioritet for fornærmedes 
erstatningskrav, endringer i Høyeste
rettsprøven, unntak fra forliksmekling 
ved subjektiv kumulasjon, sakskostnader 
ved forlik og ved uteblivelse, hovedfor
handling i muntlig saksforberedende mø
te, endring i skiftelovens protokollasjons
regler, gebyr ved utstedelse av midlerti
dig pass, adgang til å forbigå uttrukkede 
meddommere · og lagrettemedlemmer, 
endringer i habilitetsreglene.) 
Ot.prp. 49 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), lnnst. O. 21, O.tid. 171-181 (10.12.87), 
Besl. O. 25, L.tid. 20 (16.12.87). Lov av 18. 
desember 1987 . 

. 2. Endringer i straffeloven, straffeprosesslo
ven og vegtrafikkloven (uaktsomt drap 
m.m. ved bruk av motorvogn). 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 557, Innst. O. 95, 0.
tid. 865-883 (9.6.88), Besl. O. 107, L.tid. 112 
(14.6.88). Lov av 8. juli 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. (Vedlegg: 3. Regulering av em
bedsdistrikter (domssogn) m.m.) 
Budsjett-innst. S. 4, S .tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 

61 Høyesterett 
405 Lagmannsrettene 
410 3410 Herreds- og byrettene 

(3 forslag fra H. Ellefsen pva. H., KrF og 
Sp bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 410 Herreds
og byrettene.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S. 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

2. Regulering av Lønnen for Høyesteretts 
medlemmer m .v. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 164, S.tid. 3483-3484 (11.5.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om straffesa

ken mot Ole Chr. Bach og prioritering av 
bekjempelsen av større Økonomiske for
brytelser, S. tid. 780 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av innstillingsråd utenfor departementet 
ved ansettelse av dommere, S.tid. 2222 
(11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om hva statsrå
den mener med begrepet hurtigdomstol, 
S.tid. 2491 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Odd Holøs, framsatt av Ha
rald Synnes om frifinnelsesdom i en er
statningssak der motparten, som hadde 
reist saken, ble idømt saksomkostninger, 

men saksøkt presentert for regningen, 
S.tid. 2491-2492 (1.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Per Berntsen, Laksevåg, sender anmod

ning om riksrettstiltale mot 3 høyesteretts
dommere på grunn av avvisning av anke i 
rettssak. 
Ref. O.tid. 12 (17.11.88), og vedtatt henlagt. 

2. Endringer i straffeprosessloven m.m. (nå
desøknad, herreds/byrettens kompetan
se i straffesaker, påtaleunnlatelse, forel
delse av straffansvaret for foretak, fengs
ling på lørdager m.m.). (Ileggelse av subsi
diær fengselsstraff.) 
(Vedlegg til innst.: Utdrag av brev av 
17.3.89 fra Justisdepartementet om bøter 
som alternativ straffereaksjon ved en del 
bestemmelser om vinningskriminalitet 
og ileggelse av subsidiær fengselsstraff.) 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 13, Innst. O. 49, O.tid. 
394-416 (9.5.89), Besl. O. 74, L.tid. 58-60 
(23.5.89), Besl. L. 6, O.tid. 543-544 (29.5.89), 
Besl. O. 94. L. tid. 67 (1.6.89). Lov av 16. ju
ni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget første gang, hvorav 
2 bifalt. 2 forslag i Lagtinget første gang, 
hvorav l bifalt.) 

3. Endringer i straffeloven og straffeprosess
loven m.m. (Skjerpete strafferammer for 
voldsforbrytelser, straff for innførsel av 
pornografi, styrking av domstolenes fag
kyndighet i saker om økonomisk krimina
litet, raskere behandling av straffesaker, 
strafferegler for gruppevold og rasistisk 
betinget vold, meddomsrett istedenfor ju
ryordning m.m.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 432, Innst. O. 106, 0.
tid. 772-791 (6.6.89), Besl. O. 124, L.tid. 88-
94 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget, 3 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET) 

Se også: INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSHANDEL, UTENRIKSSAKER, 
ØKONOMISK SAMARBEID. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende tollavgifter. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1476-1479 
(6.12.85). 
Budsjett-kap. : 

5511 TolLinntekter 

n. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av Den norske parlamentarikerdelega
sjon til EFTA. 
Innst. S. 40, S.tid. 1632-1633 (16.12.85). 

2. Endringer i tolltariffen som følge av Spa
nias og Portugals medlemskap i EF fra l. 
januar 1986. 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2082, Innst. S. 107, 
S.tid. 2109 (27.2.86). 

3. Suppleringsvalg av et varamedlem av 
Den norske parlamentarikerdelegasjon 
til EFTA. 
Innst. S. 191, S.tid. 3136 (12.6.86). 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Forholdet mellom EF og EF
TA.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1987. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1832-1897, (sal
deringsdebatten 16.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5511 TolLinntekter 
(l forslag bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto

koller, m.v. til Norges avtaler med Det Eu
ropeiske Økonomiske Fellesskap og Det 
Europeiske Kull- og Stålfellesskap i til
knytning til Portugals og Spanias tiltre-

delse til De Europeiske Fellesskap fra l. ja
nuar 1986. 
(Vedlegg: Tilleggsprotokoll på engelsk og 
norsk.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 334, Innst. S . 32, S.tid. 
1572 (9.12.86). 

2. Enkelte handelspolitiske spørsmål. 
(Vedlegg: l. Ministererklæringen fra Pun
ta del Este om ny forhandlingsrunde i 
GATT. 2. Luxembourg-erklæringen av 9. 
april 1984. 3. Sammendrag av Abraham
sen-utvalgets høringsuttalelser.) 
St.meld. 63, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 215 
(ikke-beh.), S.tid. 3927 (10.6.87). 

l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1988. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1549-1554 
(7.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (Samarbeidet mellom EFTA 
og EF.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

2. Norge, EF og europeisk samarbeid. 
(Vedlegg til st.prp.: l. Den europeiske en
hetsakt. 2. Organisasjonskart over EFs 
institusjoner. 3. Forkortelser brukt i mel
dingen. Vedlegg til innst.: Utdrag av notat 

av 12.4.88 utarbeidet av Utenriksdeparte
mentet.) 
St.meld. 61 (1986-87), ref. S.tid. 3784 (1986-
87), Innst. S. 244, S.tid. 3880-3923, 3931-
3956 (7 .6.88). 
(2 forslag, henholdsvis fra Johan Butte
dahl og Carl l. Hagen - begge sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Enkelte handelspolitiske spørsmål. (Nor
ge, EF og europeisk samarbeid.) 
St.meld. 63 (1986-87), kap. 3.2., ref. S.tid. 
3440 (1986-87), Innst. S. 244, S.tid. 3880-
3923, 3931-3956 (7 .6.88). 
(Jf. forrige sak.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1989. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1844-1848 
(12.12.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (EF/EFTA-samarbeidet.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

2. Redegjørelse om EFTA/EF av handelsmi
nisteren. 
S.tid. 3354-3359 (26.4.89), S.tid. 3484-3574 
(debatt 11.5.89.) 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om statsmi

nisteren ville støttet utkastet til sZutter
klæring fra EFTA-toppmøtet som Uten
riksdepartementet formulerte, S.tid. 2787-
2788 (8.3.89). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Uten
riksdepartementets utenriksøkonomiske 
avdeling overtrådte sine instrukser da de 
formulerte utkastet til slutterkZæring fra 
EFTA-toppmøtet, S.tid. 2788-2789 (8.3.89). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om når og 
på hvilken måte Regjeringen har fått støt
te i Stortinget til å føre en politikk i EFTA 
i tråd med innholdet i utkastet til sZutter
kZæring formulert av Utenriksdeparte
mentet, S. tid. 2789 (8.3.89). 
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EKSPORTREGULERING 

Se også: IMPORTREGULERING, UTENRIKSHANDEL. 

1987-88 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo Korit

zinsky datert 6. november 1987 om tilba
ketrekking av Ot.prp. nr. 9 1987- 88 om lov 
om kontroll med eksport av strategiske 
varer, tjenester og teknologi. (COCOM
samarbeidet.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 536, Innst. S. 20, S.tid. 
786-795 (19.11.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

2. Omstrukturering ved AlS Horten Verft og 
AlS Kongsberg Våpenfabrikk. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 163, 
S ,tid. 3136-3155 (3.5.88). 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 forslag 
henholdsvis fra Ingvald Godal og Hanna 
Kvanmo oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om endr. av 

COCOM-reglene slik at de ikke hindrer 
eksport av bedre renseteknologi til Øst
Europa, S.tid. 1965-1966 (13.1.88). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om norsk 
eksport av våpenutstyr og ammunisjon 
via Bofors til India, S.tid. 2171 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norge 
som delleverandør av våpen og ammuni
sjon som Sverige har levert til India selv 
om landet skulle være i krig, S.tid. 3079 
(27.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kontroll med eksport av strategis

ke varer, tjenester og teknologi. (CO
COM-samarbeidet.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 4, Innst. O. 6, O.tid. 91-
103 (7.12.87), Besl. O. 9, L.tid. 13-14 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(Jf. Il, sak 1.) 

1988-89 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Liv Aasen om å forhindre at 

norsk tungtvann brukes til spredning av 
atomvåpen, S.tid. 752 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om miljØ
vernbistand fra Norge til Polen innenfor 
rammen av COCOM-reglene, S.tid. 2281 
(18.1.89). 

8 

3. Sp.spm. fra Ingvald Godal om ei moderni
sering av norske regler for våpeneksport, 
S.tid. 2485-2486 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Ingvald Godal om antikverte 
reglar for norsk våpeneksport, S. tid. 3939 
(31.5.89). 
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EKTESKAP 

Omfatter bl.a.: Ektefetleloven, ekteskapsloven, skilsmisser. 
Se også: BARN, FAMILIE, LIKESTILLING. 

1985-86 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. (Endring i ekteskapslo
ven vedr. ekteskap mellom adoptivbarn 
og adoptivforeldre.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4- se neste 
sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i ekteskapsloven vedr. ekteskap 
mellom adoptivbarn og adoptivforeldre.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt , og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om utlen

dingers bruk av vielsesattest som et mid-

del til å skaffe seg oppholdstillatelse i Nor
ge, S.tid. 3763-3764 (24.5.89). 
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ELDREOMSORG 

Omfatter bl.a.: Aldershjem, eldreinstitusjoner, Norsk gerontologisk institutt, Norsk pensjonist
forbund. 
Se også: FOLKETRYGD, SOSIALVESEN, TRYGDER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

670 Tiltak for eldre og funksjons
hemmede 

671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl l. Hagen om en plan for et 
behovsdirigert helsevesen og eldreom
sorg. 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 155, 
S.tid. 2880-2889 (29.5.86). 
(2 forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I, l forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Ol.sen-Hagen om 
en rapport om eldreomsorgen utarbeidet 

av Norsk institutt for by- og regionforsk
ning, S.tid. 1947-1948 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om mangel på 
hjemmehjelpere og deres yrkesstatus, 
S.tid. 1948-1949 (5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Ol.sen-Hagen, 
framsatt av Leiv Stensland, om den be
budede proposisjon om sykehjemmene og 
vurdering av hele eldreomsorgen, S.tid. 
2014-2015 (12.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene og i 
andre lover. (Sykehjemmene i den kom
munale he~e- og sosialtjenesten.) 
(Vedlegg: -Brev av 9. januar 1986 fra Sta
tens Eldreråd til Sosialdepartementet.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 221, lnnst. O. 56, 
O.tid. 326-358 (10.6.86), Besl. O. 59, L.tid. 
41 (18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget - ingen bi
falt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap. : 

670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om under

ernæring hos eldre mennesker, S.tid. 572 
(12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Odd Holøs om å lovfeste eld
reråd i alle kommuner, S.tid. 1932-1933 
(7.1.87). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om dekning 
av kommunal bostøtte for minstepensjo
nister og funksjonshemmede, S.tid. 2132-
2133 (4.2.87). 
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4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om bruk av 
l 500 millioner kr. til asylsøkere og flykt
ninger når våre egne eldre ikke får den 
nødvendige hjelp, S.tid. 2209-2210 
(11.2.87). 

5. Sp.spm. fra Leiv Stensland om samord
ning av låne- og tilskuddsrammene for 
Husbanken og Kommunalbanken i for
bindelse med alternative boformer i eld
reomsorgen, S.tid. 2229 (11.2.87). 

6. Sp.spm. fra Leiv Stensland om forebyg
gende tiltak mot hjemmeulykker, S.tid. 
2395-2396 ( 4.3.87). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bevilg
ninger til asylsøkere og flyktninger, men 
manglende bevilgninger til syke og eldre, 
S.tid. 3346-3347 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i bestemmelser i diverse lover 

om aldersgrenser (opphevelse av alders
grenser som kan virke hindrende for eld
res deltakelse i samfunnslivet). 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 70, Innst. O. 25, O.tid. 
118-126 (13.2.87), Besl. O. 38, L.tid. 32 
(19.2.87). Lov av 13. mars 1987. 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger ·på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å Øke antal

let personer over 67 år i offentlige styrer 
og utvalg, S.tid. 2097-2098 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Golten om ein betre 
utnytting av «eldre som ressurs», S.tid. 
2892-2893 (13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Leiv Stensland om pleiepa
sienter i syke-og aldershjem som må beta
le nærmest hele sin pensjon i egenandel, 
S.tid. 2985-2986 (20.4.88). 

4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om når det blir 
full dekning for alders- og sykehjemsplas
ser og hjemmehjelp for eldre, S.tid. 3085-
3086 (27 .4.88). 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
670 Tiltak for eldre 
671 3671 Norsk gerontologisk institutt 
675 Bostøtte for pensjonister 

D. Alminnelige saker: 
l. Askøy kommunestyre sender uttalelse om 

utbygging av eldreomsorgen. 
Ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlagt proto
kollen. 

2. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om 
kommunehelselovens bestemmelser og 
regelverket i forbindelse med omsorgs
lØnn og avlastningstiltak. S.tid. 2249-2266 
(13.1.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å gi ånds

friske eldre og dermed også senildemente 

sykehjemspasienter en bedre livssitua
sjon på sykehjemmet, S.tid. 2298-2299 
(18.1.89). 

2. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om å nyt
te arbeidsmarkedstiltakene til pleie- og 
omsorgstiltak for eldre, S.tid. 2488 (1.2.89). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om midler til 
samvirkeordninger innen barne- og eld
reomsorg, S.tid. 2625-2626 (15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å styrke ut
danningstilbudet for hjemmehjelpere, 
s. tid. 3375 (26.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 

66 om helsetjenesten i kommunene m.v. 
(Beregning av vederlag for opphold i in
stitusjon.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, Innst. O. 7, O.tid. 
32-45 (1.12.88), Besl. O. 6, L.tid. 6-8 
(9.12.88). Lov av 16. desember 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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ELEKTRISITET 

Omfatter bl.a.: BØlgekraftverk, elektrisitetsverk, elektrisitetsvesen, gasskraftverk, konsesjonsav
giftsfondet, krafteksport, kraftfordeling, kraftforsyning, kraftforsyningsberedskap, kraftim
port, kraftleie, kraftpriser, kraftutbygging, kraftverk, linjenett for kraftverk, måravgiftsfondet, 
Norges vassdrags- og energiverk, oljekraftverk, samkjØringsselskaper, solenergi, statskraftver
kene, strømrasjoneringsloven, tidevannenergi, Vassdragsdirektoratet, vindenergi. 
Se også: ATOMKRAFT, ENERGI, VANNKRAFT, VARMEKRAFT, VASSDRAGSREGULE
RING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Tabell 1-7 over 
kraftanlegg og overføringsanlegg. Sær
skilt vedlegg: Meddelte vassdragskonse
sjoner. Tillatelser meddelt i 1984.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 El. -og vassdragsforvaltning 
1898 Kraftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 

2. Om den videre gjennomføring av Stats
kraftverkenes organisasjon. 
St.prp. l. Tillegg 8. Budsjett-innst. S. 8, 
S.tid. 1079-1158 (2.12.85). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

n. Alminnelige saker: 

l. Det område på sovjetisk territorium som 
er stilt til vederlagsfri bruk for Norge i for
bindelse med drift og vedlikehold av det 
norske Melkefoss kraftverk i Pasvikelven. 
(Vedlegg: Protokoll med kart.) 

St .. meld. 19, ref. S.tid. 269, Innst. S. 60, 
S.tid. 1582 (12.12.85). 

2. Tildeling av kraft til Norsk Hydro a.s. 
- Porsgrunn Fabrikker. 
St. prp. 27, ref. S.tid. 809, lnnst. S. 76, 
S.tid. 1644-1645 (16.12.85). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der kap. 2454 og 5454 Statskraftverkene. 
St.prp. 40, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 80, 
S.tid. 1645 (16.12.85). 

4. Ny mellomriks kraftforbindelse Norge
Finland. Kraftutveksling. Godkjennelse 
av avtale. 
(Vedlegg: Avtale mellom Norges vass
drags- og ·elektrisitetsvesen (NVE) og 
Imatran Voima Oy (IVO).) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 111, 
S.tid. 2153 (11.3.86). 

5. Tilskuddfra konsesjonsavgiftsfondet m.v. 
for 1986. (Tilskudd fra måravgiftsfondet 
og avvikling av NEA-fondet.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 153, 
S.tid. 2880 (29.5.86). 

6. l. Hjemfall og innløsning av AlS Saude
faldenes eiendommer/rettigheter i Sauda, 
med bortleie av hjemfalte eiendommer og 
rettigheter. 
2. Konsesjon for AlS Saudefaldene til 
fortsatt regulering av Saudavassdraget. 
3. Konsesjon for Sauda Smelteverk AlS til 
fortsatt leie av kraft fra AlS Saudefal
dene. 
4. Pris på konsesjonskraft i forbindelse 
med nye konsesjoner. 
(Vedlegg: I Forslag til vilkår for tillatelse 
for AlS Saudefaldene til fortsatt regule
ring av Storelva. li Forslag til manøvre
ringsreglement for regulering av Store
vassdraget. Ill Forslag til vilkår for ny 
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kraftleiekonsesjon for Sauda Smelteverk 
AlS.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 208, 
S.tid. 3163-3166 (12.6.86). 

7. Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. 
(Vedlegg til Innst.S. 218: Brev fra Olje- og 
energidep. til Stortingets energi- og in
dustrikomite datert 19. februar 1986 vedr. 
elektrisk energi fra gass og bØlger.) 
St.meld. 71 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 218, S.tid. 3166-3205 (12.6.86). 

8. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrarnmingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1885 Elektrisitets- og vassdrags 

forvaltning 
2454 Statskraftverkene 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om det har 
vore enorme overskridingar ved ein del 
kraftutbyggingar, S.tid. 1568-1569 
(11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å sørge for at dagens ordning med do
kumentavgift ikke hindrer en omorgani
sering innen elektrisitetsforsyningen, 
S.tid. 1573-1574 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Leiv Stensland om påplussing 
av inntekten for AlS Tyssefaldene for salg 
av kraft til 3 bedrifter i Odda, S.tid. 1574-
1575 (11.12.85). 

4. Sp.spm. fra Erik Dalheim om statskraft til 
de mindre treforedlingsbedrifter,S.tid. 
2189 (12.3.86). 

5. Sp.spm. fra Finn Knutsen om en svane
stamme i Grurenfjorden i Øksnes som er i 
ferd med å bli utryddet pga. en kraftlinje, 
S.tid. 2348-2349 (9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 
16 om erverv av vannfall, bergverk og an
nen fast eiendom m.v., lov av 14. desem
ber 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer, 
lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med 
elektriske anlegg, lov av 15. mars 1940 nr. 
3 om vassdragene. (l forbindelse med 
omorganisering av og endring av navnet 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 
til Norges vassdrags- og energiverk.) 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 135, Innst. O. 31, 
O.tid. 174-176 (20.3.86), Besl. O. 34, L.tid. 
29 (8.4.86). Lov av 25. april 1986. 

2. Endring av lov 25. juni 1948 nr. 8 om for
svarsmessig sikring av kraftforsyningen. 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 153, Innst. O. 32, 
O.tid. 176-177 (20.3.86), Besl. O. 35, L.tid. 
29 (8.4.86). Lov av 2. mai 1986. 

3. Endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 
om erverv av vannfall, bergverk og an
nen fast eiendom m.v. (Heving av grensen 
for konsesjonsfri kraftleieavtale.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 358, Innst. O. 65 (ik
ke-beh.), O.tid. 390 (13.6.86). 

4. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 
med elektriske anlegg. (Høyere rente ved 
for sen betaling av tilsynsavgift, elektrisi
tetstilsynets adgang til å gi pålegg om 
stans av driften av elektriske anlegg.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 358, Innst. O. 66 (ik
ke-beh.), O.tid. 390 (13.6.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Tabell 1-7 over 
kostnadsoverslag for godkjente anlegg. 2. 
Organisasjonsplan for Statskraftverkene.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdrags

forvaltning 
1898 Kraftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 

(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet 

m.v. for 1987. (Tilskudd fra Måravgiftsfon
det.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 79, Innst. S. 16 S.tid. 
550 (7 .11.86). 

2. liS Sira-Kvina Kraftselskap. Igangsetting 
og finansieri~g av økning av maskinin-
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stallasjon i Ana-Sira Kraftverk. Statens 
deltakelse. 
St.prp. 80, ref. S.tid. 2999, lnnst. S. 179, 
S.tid. 3636 (2.6.87). 

3. Tildeling av statskraft til bedrifter innen 
kraftintensiv industri og treforedlingsin
dustri. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2633, Innst. S. 196, 
S.tid. 3747-3756 (4.6.87). 

4. Forslag fra Leiv Blakset, Lars Lefdal og 
Lars Gunnar Lie datert 9. mars 1987 om at 
saka om utbygging av Breheimen/Stryn 
må bli fremja straks. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2553, Innst. S . 230, 
S.tid. 3954-3964 (10.6.87). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Full
makt til omdisponering av midler til dek
ning av omgjøring av stillinger, ny trans
formator i Frogner transformatorstasjon.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
( 4 forslag, hvorav l fra Anders Talleraas 
bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
2454 Statskraftverkene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om Stat

krafts planlegging av to veger knyttet til 
utbygging av det lave fallet i Stryn, før det 
er tatt standpunkt til utbyggingen, S.tid. 
256-257 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Oslo kom
munes budsjettforslag til bruk av overpris 
på strøm som en ekstraordinær tilleggs
skatt, S.tid. 259 (22.10.86). 

3. Sp.spm. fra Lars Velsand om priser på 
kraft til den kraftkrevende industrien, 
S.tid. 563-564 (12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om å vurdere 
de miljømessige konsekvensene av gass
kraftverk, S.tid. 2115-2116 (4.2.87). 

5. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å la Stor
tinget få vurderingsgrunnlaget for det 
framtidige energibehovet før dei store 
kraftutbyggingsprosjekta i Saltfjellet/ 
Svartisen og eventuelt Breheimen skal 
handsamast, S.tid. 2332 (18.2.87). 

6. Sp.spm. fra Reidar Due om utbyggingen 
av Breheimen, S.tid. 2371-2372 (4.3.87). 

7. Sp.spm. fra Lars Velsand om den sam
funnsmessige avkastning av investe
ringer i ny kraftutbygging i relasjon til 
tilsvarende midler til utdanning, forsk
nings- og utviklingsarbeid, S.tid. 2520-
2521 (11.3.87). 

8. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken, fram
satt av Tora Houg, om en kraftlinje mel
lom Frogner og Follo som vil gå rett forbi 

et boligfelt på Nyjordet og de mulige hel
seskader på barn i området, S.tid. 2528-
2530 (11.3.87). 

9. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om plasse
ring av det planlagte ga.sskraftverk i 
Nord-Rogaland og utnyttelse av kjølevan
net til aqua-kultur, S.tid. 2558-2559 
(18.3.87). 

10. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å utrede 
utnyttelse av kjølevannet fra eventuelle 
fremtidige gasskraftverk som et ledd i 
konsesjonsprosedyren, S.tid. 2560 
(18.3.87). 

11. Sp.spm. fra Reidar Due om når utbyg
gingssaken for Meråker-fallene blir frem
met for Stortinget, S.tid. 26412642 
(25.3.87). 

12. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om offent
liggjøreise av en avtale mellom Statoil og 
Statkraft om pris på gass til el-produk
sjon, S.tid. 2733-2734 (1.4.87). 

13. Sp.spm. fra Tora Houg om flytting av 
høyspent-traseen over Nyjordet på Kle
metsrud, S.tid. 2734-2735 (1.4.87). 

14. Sp.spm. frå Leiv Blakset om utbygging av 
gasskraftverk på Kårstø og konsekvensa
ne for natur og miljø på Vestlandet, S.tid. 
3451 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 

med elektriske anlegg. (Høyere rente ved 
for sen betaling av tilsynsavgift, elektrisi
tetstilsynets adgang til å gi pålegg om 
stans av driften av elektriske anlegg.) 
Ot.prp. 67 (1985-86), ref. O.tid. 358 (1985-
86), Innst. O. 5, O.tid. 7 (4.11.86), Besl. O. 5, 
L.tid. 5 (12.11.86). Lov av 12. desember 
1986. 

2. Endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 
om erverv av vannfall, bergverk og an
nen fast eiendom m.v. (Heving av grensen 
for konsesjonsfri kraftleieavtale.) 
Ot.prp. 66 (1985-86), ref. O.tid. 358 (1985-
86), lnnst. O. 9, O.tid. 13-14 (24.11.86), Besl. 
O. 8, L.tid. 6 (5.12.86). Lov av 19. desember 
1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting - ingen bifalt.) 

3. Endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 
om erverv av vannfall, bergverk og an
nen fast eiendom m.v. og lov av 14. de
sember 1917 nr. 17 om vassdragsregule
ringer. (Rentesatsen ved forsinket beta
ling av konsesjonsavgifter. Delegering av 
avgjørelsesmyndighet i saker om anven
delse av midler avsatt i næringsfond 
m.m.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 231, Innst. O. 61, 
O.tid. 442-443 (29.5.87), Besl. O. 80, L.tid. 
82 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 1.-9. Oversikt over 
overføringsanlegg og kostnadsoverslag 
over enkelte anlegg under kap. 2454 
Statskraftverkene.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1898 K raftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet .1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 

D. Alminnelige saker: 
l. Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet 

m.v. for 1988. (Tilskudd fra Måravgiftsfon
det.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 536, Innst. S. 43, S.tid. 
1804 (16.12.87). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un
der Olje- og energidepartementet. (Kap. 
2454, 4885 og 5454 Statskraftverkene.) 
St. prp. 39, ref. S.tid. 934, Innst. S. 47, S.tid. 
1804-1805 (16.12.87). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Statskraftverkene, kap. 2454, 
post 31, Planlegging og forberedende til
tak.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse 
og Gunnar Flatland datert 29. oktober 
1987 om konsesjonsbehandling av søknad 
fra Norsk Hydro, Lyse Kraft, Sunnhord
land Kraftlag, Bergenshalvøens Kommu
nale Kraftselskap og Haugesund Energi
verk om bygging av et gasskraftverk på 
Karmøy. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 312, Innst. S. 174, S.tid. 
3817-3857 (3.6.88). 

5. Revurdering av 1983-kontraktene for 
kraftintensiv industri og treforedlingsin-

dustri og retningslinjer for salg/tilbake
salg av kraft fra kraftintensiv industri til 
Statkraft. 
(Vedlegg: l. Brev fra Landsforeningen for 
Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk 
Industri. 2. Brev fra Papirindustriens 
Sentralforbund.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 934, Innst. S. 261, 
s. tid. 3817-3857 (3.6.88). 

6. Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Energimeldingen.) 
(Vedlegg til prp.: Omregningsfaktorer og 
brennverdier. Vedlegg til innst.: l. Brev 
av 1.3.88 fra Olje- og energidepartementet 
til Energi- og industrikomiteen. 2. Brev av 
3.3.88 fra Olje- og energidepartementet til 
Høyres stortingsgruppe med kopi til ko
miteen.) 
St.meld. 38 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 262, S.tid. 3817-3858 (3.6.88). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Rei
dar Due sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

7. Statskraftverkenes deltakelse i et aksje
selskap for eksport av konsulenttjenester i 
energisektoren og endringer på statsbud
sjettet for 1988 under kap. 2454. (Norpo
wer AlS.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3155, Innst. S. 300, 
S.tid. 4138-4141 (9.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvifor 

det vart gitt løyve til bygging av kraftlinja 
frå Mel kraftverk og nordover gjennom 
nedbØrsfeZtet til Gaularvassdraget, S.tid. 
53-54 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om konse
sjonsbehandling av Norsk Hydros søknad 
om bygging og drift av et gasskraftverk 
på Karmøy, S.tid. 54-55 (14.10.87). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om sta
biliseringen av elektrisitetsprisen for Nor
cem Sementfabrikk i Kjøpsvik, S.tid. 916-
917 (25.11.87). 

4. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 
hindre en uønsket nedtrapping av Nor
cems aktivitet i KjØpsvik, S.tid. 3078-3079 
(27.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skattlegging av gasskraftverk m.v. End

ring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt 
av inntekt og formue (skatteloven). 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 103, Innst. O. 75, 0.
tid. 677-678 (26.5.88), Besl. O. 80, L.tid. 96 
(2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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;l 
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1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: l. -6. Oversikt over overfø
ringsanlegg og spesifikasjon av kostnads
overslag for enkelte anlegg under kap. 
2454 Statskraftverkene.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 
1898 K raftforsyningsberedskap 
2454 5454 Statskraftverkene 
(l forslag fra Per-Kristian Foss oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
( 12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5541 Elektrisitetsavgift 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet 

m.v. for 1989. (Tilskudd fra Måravgiftsfon
det.) 
St.prp. 12, ref. S.tid. 162, Innst. S. 15, S.tid. 
500 (2.11.88). 

2. Endringar av lØyvingane på statsbudsjet
tet for 1988 under Olje- og energideparte
mentet . (Kap. 2454 Statskraftverka.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 998, Innst. S. 66, S.tid. 
2060 (16.12.88). 
(Jf. I, sak 1.) 

3. Tillatelse for Aust-Agder Kraftverk, Kris
tiansand Elektrisitetsverk og Vestfold 
kraftselskap til erverv av fall og til utbyg
ging av Hekni Kraftverk i Otra. 
(Vedlegg: l. Vilkår for utbygging av Rek
ni kraftverk. 2. Kart.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2205, Innst. S. 114, 
S.tid. 2822-2826 (13.3.89). 

4. Ymse endringar på statsbudsjettet for 
1989 under Olje- og energidepartementet. 
(Ansvarlig lånekapital til AlL Settefisk 
fra Statkraft. Salg av Dale transformator
stasjon og lina Samnanger-Dale til Ber
genshalvøens kommunale kraftselskap.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3151, lnnst. S. 157, 
S.tid. 3409-3410 (2.5.89). 

5. Tiltak for økt aktivitet i industrien og et 
mer fleksibelt kraftmarked. (Nye kraft
kontrakter til kraftkrevende industri og 
treforedlingsindustrien.) 
(Vedlegg til innst.: To brev av 10. mai og 
22. mai 1989 fra Olje- og energideparte
mentet, statsråden, til komiteen.) 

St.prp. 79, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 207, 
S.tid. 4071-4080, 4086-4102 (5.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Ragna Berget J ør
gensen bifalt.) 

6. Overdragelse av hjemfalte kraftverk m. v. 
i Meråker fra staten til Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk. 
(Vedlegg: Utkast til kontrakt. Vedlegg til 
innst.: l. Brev av 9. juni 1989 fra energi- og 
industrikomiteen til Olje- og energidepar
tementet. 2. Brev av 14. juni 1989 fra Olje
og energidepartementet, statsråden, til 
energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 125, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 302, 
S.tid. 5105-5108 (20.6.89). 
(Jf. neste sak.) 

7. Tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisi
tetsverk til regulering av øvre del av 
StjØrdalsvassdraget og utbygging av 
kraftverk i Meråker. 
(Vedlegg: l. Vilkår. 2. Kart. Vedlegg til 
innst.: l. Brev av 9. juni 1989 fra energi- og 
industrikomiteen til Olje- og energidepar
tementet. 2. Brev av 14. juni 1989 fra Olje
og energidepartementet, statsråden, til 
energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 126, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 303, 
S.tid. 5105-5108 (20.6.89). 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om et plan

lagt oljekraftverk i Lysekil og miljøvern
synspunkter · fra norsk side, S.tid. 2523-
2524 (8.2.89). 

2. Sp.spm. fra Ingvald Godal om Finland 
som har bestemt å bygge eitforureinande 
kolkraftverk etter brot i forhandlingar om 
kjØp av el-kraft frå Noreg, S.tid. 2529-2530 
(8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om kon
troll- og registreringspliktig utstyr ved 
NEMKO som ikke har forskrifter på 
norsk, S.tid. 2863-2864 (15.3.89). 

4. Sp.spm. fra Kjell Helland om bygging av 
gassverk fremdeles er aktuelt i Midt-Nor
ge, S.tid. 3417-3418 (3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Reidar Due om når proposi
sjonen om utbygging av Meråker-fallene 
vil bli fremmet for Stortinget, S.tid. 3949-
3950 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om produksjon, omforming, overfØ

ring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (energiloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 9 Energilov
givningen. Leder Olav Haukvik.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 393, Innst. O. 93 (ik
ke-beh.), O. tid. 838 (6.6.89). 
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ENERGI 

Omfatter bl.a.: Energiforbruk, energiforsyning, energisamarbeid, energisparing. 
Se også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, OLJE, VANNKRAFT, VARMEKRAFT. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1822 Forskning og utvikling av andre 

energikilder 
1825 Nordisk energiforsknings

samarbeid 
1890 Energiøkonomiseringstiltak m.v. 

U. Alminnelige saker: 

l. Norges framtidige energibntk og -pro
duksjon. 
(Vedlegg til Innst.S. 218: Brev fra Olje- og 
energidep. til Stortingets energi- og in
dustrikomite datert 19. februar 1986 vedr. 
elektrisk energi fra gass og bØlger.) 
St.meld. 71 (1984-85), ref. S.tid. 268, lnnst. 
S. 218, S.tid. 3166-3205 (12.6.86). 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om ei til
leggsmelding til energimeldinga der alter
nativet gasskraft vert utgreidd, S.tid. 
2007-2008 (12.2.86). (Jf. neste sak.) 

2. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei opp
datering av energimeldinga i høve til dei 
nye opplysningane om at gasskraft vil 
spele ei større rolle i kraftdekkinga, S.tid. 
2320-2321 (19.3.86). (Jf. forrige sak.) 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om den alter
native energimeldingen fra MiljØVernde
partementet som stiller seg kritisk til Re
gjeringens egen melding, S. tid. 2327-2328 
(19.3.86). 

4. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om ut
nyttelse av gassressursene utenfor Nord
Norge til kraftproduksjon og eksport, 
s. tid. 2872-2873 (28.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1822 Forskning og utvikling av andre 

energikilder 
1825 Nordisk energiforsknings

samarbeid 
1890 EnergiØkonomiseringstiltak m.v. 

U. Alminnelige saker: 
l. Norges framtidige energibruk og -pro

duksjon. (Energimeldingen. 
(Vedlegg: Omregningsfaktorer og brenn
verdier.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 199 
(ikke-beh.), S.tid. 3635 (2.6.87). 

2. Forslag fra Leiv Blakset, Lars Lefdal og 
Lars Gunnar Lie datert 9. mars 1987 om at 
saka om utbygging av Breheimen/Stryn 
må bli fremja straks. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2553, Innst. S. 230, 
S.tid. 3954-3964 (10.6.87). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å la Stor

tinget få vurderingsgrunnlaget for det 
framtidige energibehovet før dei store 
kraftutbyggingsprosjekta i Saltfjellet! 
Svartisen og eventuelt Breheimen skal 
handsamast, S.tid. 2332 (18.2.87}. 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om alternati
ve modeller for energibeskatning (elav
gift} i Norge, S.tid. 2332-2333 (18.2.87). 

3. Sp.spm. fra Reidar Due om utbyggingen 
av Breheimen, S.tid. 2371-2372 (4.3.87). 

4. Sp.spm. fra Lars Velsand om den sam
funnsmessige avkastning av investe
ringer i ny kraftutbygging i relasjon til 
tilsvarende midler til utdanning, forsk
nings- og utviklingsarbeid, S.tid. 2520-
2521 (11.3.87}. 

5. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om offent
liggjørelse av en avtale mellom Statoil og 
Statkraft om pris på gass til el-produk
sjon, S.tid. 2733-2734 (1.4.87}. 

6. Sp.spm. fra Tora Houg om økt innsats for 
energiØkonomisering, S.tid. 3088-3089 
(6.5.1987}. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87}. 
Budsjett-kap.: 
1822 Forskning og utvikling av andre 

energikilder 
1825 Nordisk energiforskningssam

arbeid 
1890 Energiøkonomiseringstiltak mv 

U. Alminnelige saker: 
l. Miljøvernpolitisk redegjØrelse av miljØ

vernministeren. (Energiøkonomisering, 
miljøavgifter, ozonlaget, Barentshavet, 
jordbruks- og industriforurensninger, 
Verdenskommisjonen, avfallshåndte
ring.} 
S. tid. 2539-2546 (17 .3.88}, debatt S. tid. 
2670-2716 (24.3.88). 

2. Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Energimeldingen.) 
(Vedlegg til prp.: Om~egningsfaktorer og 

brennverdier. Vedlegg til innst.: l. Brev 
av 1.3.88 fra Olje- og energidepartementet 
til Energi- og industrikomiteen. 2. Brev av 
3.3.88 fra Olje- og energidepartementet til 
Høyres stortingsgruppe med kopi til ko
miteen.} 
St.meld. 38 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 262, S.tid. 3817-3858 (3.6.88}. 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Rei
dar Due sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.} 
(Jf. neste sak.) 

3. Tillegg til St.meld. nr. 38 (1986-87} om 
Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Utbygging av gasskraft.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.3.88 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen. 2. Brev av 3.3.88 fra de
partementet til Høyres stortingsgruppe 
med kopi til komiteen.} 
St.meld. 19, ref. S.tid. 1568, Innst. S. 262, 
S.tid. 3817-3858 (3.6.88}. 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Rei
dar Due sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.} 
(Jf. forrige sak.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1822 Forskning og utvikling av andre 

energikilder 
1825 Nordisk energiforskningssamar

beid 
1890 EnergiØkonomiseringstiltak m v 

n. Alminnelige saker: 
l. Energiøkonomisering og energiforskning. 

(Vedlegg: Omregningstabell.) 
St.meld. 61, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 307, 
S.tid. 5091-5105 (20.6.89). 
(Jf. MILJØVERN Il, 7.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om miljøhensyn og vernehensyn ved pro
sjekter i de land vi eksporterer vassdrags
teknologi til, S.tid. 1012-1013 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om EB
konsernets ev. nedleggelse av krafttrans
formatorproduksjonen på Hasle og muli
ge beredskapsmessige konsekvenser, 
S.tid. 3162 (12.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om produksjon, omforming, overfØ

ring, omsetning, fordeling og bruk av 
energi m.m. (energiloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 9 Energilov
givningen. Leder Olav Haukvik.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 393, Innst. O. 93 (ik
ke-beh.), O. tid. 838 (6.6.89). 
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EUROPARÅDET 

Se også: INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMARBEID, MENNESKERET
TIGHETER, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst.S. 7, S.tid. 489 (13.11.85). 

2. Landsorganisasjonen i Norge sender 
henstilling til Stortinget om å avstå fra 
deltakelse i møter i Europarådets Minise
sjon og NATOs Parlamentarikerforsam
ling dersom disse møter arrangeres i Tyr
kia. 

Ref. S.tid. 2242 (14.3.86). og sendt de faste 
delegasjonene til Den nordatlantiske for
samling og til Europarådets parlamenta
riske forsamling. 

3. Suppleringsvalg av et medlem av Euro
parådets parlamentariske forsamling. 
Innst. S. 187, S.tid. 3135 (12.6.86). 

4. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1984. 
St.meld. 59, ref. S.tid. 3565 (18.6.86) og ut
satt. 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l . Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 117, S.tid. 2697 (31.3.87). 

2. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1984. (EF-samarbeidet, Tyrkia
situasjon en, Nord/Sør-spørsmål, mennes
kerettigheter.) 
(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens politiske drøftinger i 
1984. 2. Nye konvensjoner og avtaler. 
Budsjett og Norges andel. Resolusjoner 
og rekommandasjoner vedtatt av Sted
fortrederkomiteen. Det mellomstatlige 
samarbeid på hovedområdene. 3. Minis
terkonferanser og andre viktige møter. 4. 
Årsrapport fra den norske delegasjon til 
parlamentarikerforsamlingen.) 
St.meld. 59 (1985-86), ref. S.tid. 29, Innst. 
S. 103, S.tid. 3281-3289 (19.5.87). 
(Jf. neste sak.) 

3. Norges deltagelse i Europarådets virk
somhet i 1985. (Forholdet til EF-landene, 
Colombo-kommisjonens rapport, Tyrkia
situasjonen, menneskerettigheter, Nord/ 
Sør-kampanje.) 

(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens politiske drøftinger i 
1985. 2. Nye konvensjoner og avtaler. 
Budsjett og Norges andel. Resolusjoner 
og rekommandasjoner vedtatt av Sted
fortrederkomiteen. Det mellomstatlige 
samarbeid på hovedområdene. 3. Minis
terkonferanser og andre viktige møter. 4. 
Årsrapport fra den norske delegasjon til 
parlamentarikerforsamlingen.) 
St.meld. 37 ref. S.tid. 2767, Innst. S. 168, 
S.tid. 3281-3289 (19.5.87). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
diverse kapitler administrert av Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. 
(Kap. 1203, bev. til FN-sambandet til ad
ministrasjon av den norske del av den eu
ropeiske kampanjen om nord/sør-spørs
mål.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3344, Innst. S . 250, 
S.tid. 3928-3933 (10.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i Europarådets virk

somhet i 1986. (Forholdet til EF, Colombo
kommisjonens sluttrapport, menneske
rettighetssituasjonen i Tyrkia, Nord/Sør
spørsmål, utviklingen i Latin-Amerika.) 
(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens drøftinger i 1986. 2. 
Nye konvensjoner og avtaler. Budsjett og 
Norges andel. Resolusjoner og rekom
mandasjoner vedtatt av Stedfortrederko
miteen. Det mellomstatlige samarbeid på 
hovedområdene. 3. Ministerkonferanser 
og andre viktige møter. 4. Årsrapport fra 
den norske delegasjon til Europarådets 
parlamentariske forsamling.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 91, 
s. tid. 2293-2300 (25.2.88). 

2. Interp. fra Per Aas om tiltak for å utvide 
kontakten mellom ungdom særlig fra Øst
og Vest-Europa, S.tid. 2588-2598 (22.3.88). 
(l forslag fra Per Aas oversendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
lnnst. S. 141, S.tid. 2641 (24.3.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald U. Lied om hva som 

kan gjøres fra norsk side for å bedre ut
danneLsesmulighetene for europeisk ung
dom. (Trukket tilbake), S.tid. 2456 (2.3.88). 

2. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om aksjon 
for å få Frankrike til å oppheve visumplik
ten, S.tid. 2971-2972 (20.4.88). 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av et varamedlem til Eu

ropa rådets pa rZamenta riske for samling. 
Innst. S. 18, S.tid. 501 (3.11.88). 

2. Norges deltakelse i Europarådets virk
somhet i 1987. (Menneskerettighetssitua
sjonen i Tyrkia, forholdet til EF.) 
(Vedlegg: l. Ministerkomiteens og Sted
fortrederkomiteens politiske drøftinger i 
1987. 2. Nye konvensjoner og avtaler. 
Budsjett og Norges andel. Resolusjoner 
og rekommandasjoner vedtatt av Sted
fortrederkomiteen. Det mellomstatlige 
samarbeid på hovedområdene. 3. Fagmi
nisterkonferanser. 4. Årsrapport fra den 
norske delegasjon til den parlamentaris
ke forsamling.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 34, Innst. S. 24, 
S.tid. 1916-1925 (15.12.88). 

3. Samtykke til ratifikasjon av Den europeis
ke konvensjon om forebyggelse av tortur 
og umenneskelig eller nedverdigende be
handling eller straff. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2277, Innst. S. 102, 
S.tid. 2750-2752 (23.2.89). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 116, S.tid. 2925 (16.3.89). 

5. Samtykke til undertegning og godkjen
ning av Europarådskonvensjonen av 15. 
oktober 1.98!) om lokalt selvstyre. 
(Vedlegg: Konvensjonsteksten på 
engelsk og i norsk oversettelse.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 482, Innst. S. 110, 
S.tid. 3040-3041 (6.4.89). 
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FAMILIE 

Omfatter bl.a.: Adopsjon, bidragsinnkreving, ensligeforsørgere,foreldre,forsørgere, hjemmear
beidende, krisesentra, kvinnemishandling, navnelaven, stønadslaven, underholdningsbidrag. 
Se også: BARN, BARNETRYGD, EKTESKAP, LIKESTILLING, SVANGERSKAP. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

777 Familievern 
1546 Familiepolitisk forskning

opplysningsarbeid m. v. 
2685 Forskuttering av underholds

bidrag 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kari Garmann om registre
ring av mødre under 18 år, S.tid. 1950 
(5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om midler til 
Kirkerådet for iverksetting av hand
lingsplanen om kvinnemishandling, 
S.tid. 2315-2316 (19.3.86). 

3. Sp.spm. frå Britt Harkestad om kva som 
kan gjerast for å styrkja fosterforeldre sin 
status, S.tid. 2316-2317 (19.3.86). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en sanering 
av overføringsordninger til barnefamilie
ne, S. tid. 2454 (23.4.86). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å gi Norges 
Husmorforbund forhandlingsrett med sta
ten for områder som berører overføringer 
til familier og skattemessig behandling av 
familier, S.tid. 2454-2455 (23.4.86). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om folketrygd
poeng til hjemmeværende husmødre 
S.tid. 2457 (23.4.86). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
forskjellsbehandling i lov og avtaleverk 
av foreldre som adopterer barn i forhold 
til andre foreldre, S. tid. 2870 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 
om arbeidervern og arbeidsmiljØ m.v. 
(Ambulansetransport i utlandet, fødsels
pengeordningene for hjemmeværende, 
ved adopsjon og flerbarnsfødsler, permi
sjon for foreldre med alvorlig syke barn.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 4, Innst. O. 2, O.tid. 7-
18 (27.11.85), Besl. O. 3, L.tid. 3-5 (10.12.85). 
Lov av 13. desember 1985. 

2. Lov om adopsjon. 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4 - se neste 
sak.) 

3. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget- ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget- ikke 
bifalt.) 

4. Forslag fra Kjellbjørg Lunde og Magnar 
Sortåsløkken datert 20. mars 1986 om 
endring i lov av 8. april1981 nr. 7 om barn 
og foreldre (barneloven.) (Forbud mot fy
sisk avstraffelse av barn.) 
Dok. 8:10, ref. O.tid. 221, Innst. O. 57, 0.
tid. 359-361 (11.6.86). Vedtatt sendt Regje
ringen. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 



Familie -112 -

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

474 Bidragsinnkreving 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

613 Statens adopsjonskontor 
777 Familievern 

1546 Familiepolitisk forskning
opplysningsarbeid m.v. 

2685 Forskuttering av underholds
bidrag 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 474 Bi
dragsinnkreving.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Etter
utdanningsbehov og oppfriskningskurs 
for barnehagepersonale.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1546 FamiHepolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m.m. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om et 

ektepar der den ene er uføretrygdet og 
den andre på attføring, men som har måt
tet skille seg for å klare seg Økonomisk, 
S.tid. 63-64 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Age Ramberg om å godkjenne 
praksis som husmor ved fastsettelse av 
Lønnsansiennitet for lærer med studieret
ning husholdningsfag, S. tid. 557-558 
(12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en mer 
rettferdig og familievennlig tilskuddsord
ning for foreldre med barn i barnehager, 
S.tid. 800-801 (19.11.86). 

4. Gr.spm. fra Bente Bakke om barns sam
værsrett i oppløste ekteskap, S.tid. 813-
815 (19.11.86). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om samværsrett 
med sine barn for Terje Torgersen etter 
dom i Strømmen herredsrett, S.tid. 2123-
2124 (4.2.87). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å fØl
ge opp FamiZiepedagogisk utvalgs arbeid, 
S.tid. 2231-2232 (11.2.87). 

7. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om prakti
sering av ordning med nedkortet arbeids
tid for småbamsforeldre, S. tid. 2373 
(4.3.87). 

8. Sp.spm. fra Leiv Stensland om forebyg
gende tiltak mot hjemmeulykker, S.tid. 
2395-2396 (4.3.87). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å la de po
litiske kvinneorganisasjoner være hø
ringsinstans i familie- og LikestilLingssa
ker, S.tid. 3175 (13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 

foLketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betaLt permisjon ved fØdsel, adop
sjon og barns sykdom.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

2. Endring i barneloven § 30 (voLd og annen 
mishandling av barn). 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 5, Innst. O. 20, O.tid. 
85-101 (15.1.87), Besl. O. 33, L.tid. 24-28 
(22.1.87). Lov av 6. februar 1987. 
(l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bi
falt.) 

3. Endringer i straffeloven (påtalereglene 
ved mishandLing av barn, nåværende el
ler tidligere samlivspartner; adgangen til 
delegasjon av påtalekompetanse for kom
muner og fylkeskommuner). 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte-
men tet. 
Budsjett-innst. 8.4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. 8.11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
613 Statens adopsjonskontor 
777 Familievern 

1546 Familiepolitisk forskning, opp
lysningsarbeid m v 

2685 Forskuttering av underholdsbi
drag 

n. Alminnelige saker: 
l. Barnehager mot år 2000. 

St.meld. 8, ref. S.tid. 31, Innst. 8.157, S.tid . . 
3033-3064 (21.4.88). 
(10 forslag, hvorav 8 ikke bifalt, 2 forslag 
henholdsvis fra Anne Enger Lahnstein og 
Hans J. Røsjorde sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om krisesen

trene i Østfold, og fordeling av bevilg
ningene, S.tid. 925-926 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et utvalg for 
å vurdere barnelovens praksis vedr. sam
værsrett, spesielt når foreldrene ikke har 
levd sammen etter at barnet er født, S.tid. 
1284 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om 
familieomsorg og stimulering av forsk
ning omkring krybbedød, S. tid. 2049-2050 
(27.1.88). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om å sikre et 11 
år gammelt barn rett til samvær med beg
ge foreldre, S.tid. 2086 (3.2.88). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om sosial støtte 
til incestofre og deres familier, S.tid. 2095-
2096 (3.2.88). 

6. Sp.spm. fra Mona Røkke om bedre infor
masjon om retten til nedkortet arbeidstid 
for småbarnsforeldre, S.tid. 2129 (10.2.88). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om den akutte 
Økonomiske krise familierådgivnings
kontorene er i, S.tid. 2525-2526 (16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Thea Knutzen om retten til 
nedkortet arbeidstid for småbarnsforeld
re og andre med omsorgsansvar, S.tid. 
2628-2629 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol

ketrygd og i visse andre lover. (Endringer 
i reglene om betalt permisjon ved svan
gerskap, fØdsel og adopsjon og bidrags
forskudd til enslig adoptant.) 
Ot.prp. 5, ref. O. tid. 3, Innst. O. 4, O. tid. 85-
90 (24.11.87), Besl. O. 8, L.tidll-12 (7.12.87). 
Lov av 11. desember 1987. 
(6 forslag fremmet i Odelstinget, l i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

2. Ny lov om bidragsforskott (forskotterings
loven). 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 804 (6.6.88), og ved
tatt utsatt. 

3. Endring i barneloven (underholdsbidrag, 
samværsrett, m.v.) 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fastset
jing av fostringstilskot. 2. Utkast til for
skrift om endring av forskrift om unntak 
fra plikten til å grunngi enkeltvedtak, 
fastsatt ved kgl. resolusjon 16. desember 
1977 del VIII i medhold av forvaltningslo
ven § 24 fjerde ledd.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 390, Innst. O. 82 (ik
ke-beh.), O. tid. 805 (7 .6.88). 

4. A) Lov om anerkjennelse og fullbyrding 
av utenlandske avgjørelser om foreldre
ansvar m.v. og om tilbakelevering av 
barn. B) Lov om samtykke til ratifikasjon 
av Europarådkonvensjonen 20. mai 1980 
om anerkjennelse og fullbyrding av av
gjørelser om foreldreansvar og om gjen
opprettelse av foreldreansvar og Haag
konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivi
le sider ved internasjonal barnebortfø
ring. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk og 
fransk tekst med norsk oversettelse.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 390, Innst. O. 84, 0.
tid. 860-863 (7.6.88), Besl. O. 105, 106, L.tid. 
111 (11.6.88). Lov av 8. juli 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
474 Bidragsinnkreving 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

613 Statens adopsjonskontor 
777 Familievern 

1546 Familiepolitisk forskning, opp
lysningsarbeid m v 

2685 Forskuttering av underholds
bidrag 

(Jf. IV, sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2685 Forskuttering av under
holdsbidrag.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

2. Interp. fra Solveig Sollie om å gi alene
boende enslige et særlig husholdnings
fradrag som kompensasjon for merutgif
ter ved å bo alene, S.tid. 2699-2710 
(21.2.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om lens

mannskontorenes store restanser når det 
gjelder bidragsinnkreving, S.tid. 1337-
1338 (30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Solveig Sollie om skattefritak 
for utgifter i forbindelse med adopsjon, 
S.tid. 1667-1668 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om forskning 
på krybbedød, S.tid. 2550 (8.2.89). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Øko
nomien for aleneforeldre, S.tid. 2875-2876 
(15.3.89). 

5. Sp.spm. fra Kjell Furnes om bladet «Vi 
foreldre» som har fått avslag på søknad 
om støtte frå Kulturrådet, S.tid. 3155 
(12.4.89). 

6. Sp.spm. fra Kari Helliesen om å prioritere 
forskning av årsakene til krybbedød, 
S.tid. 3771-3772 (24.5.89). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av El
sa Skarbøvik om ny praksis angående 
fosterforeldres partsrettigheter, S.tid. 
3964-3965 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Utvidel
se av stønadsperioden ved svangerskap 
og fødsel og ved adopsjon.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O. tid. 22-
32 (1.12.88), Besl. O. 5, L.tid. 5-6 (9.12.88), 
Besl. L. l, O. tid. 97 (14.12.88), Besl. O. 34, 
ref. L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. desem
ber 1988. 
(4 forslag i Odelstinget - ingen bifalt, 3 
forslag i Lagtinget, hvorav 2 ikke bifalt og 
l om oppretting av en feil i innst. og der
med i Odelstingets vedtak- bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 

2. Ny lov om bidragsforskott (forskotterings
loven). Ot.prp. 76 (1987-88), ref. O.tid. 3, 
Innst. O. 21, O.tid. 157-160 (26.1.89), Besl. 
O. 37, L. tid. 23 (9.2.89). Lov av 17. februar 
1989. 

3. Endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om 
barn og foreldre (barnelova) (underholds
bidrag, samværsrett m.v.) 
(Vedlegg: l. Utkast til forskrift om fastset
jing av fostringstilskot. 2. Utkast til for
skrift om endring av forskrift om unntak 
fra plikten til å grunngi enkeltvedtak, 
fastsatt ved kgl. resolusjon 16. desember 
1977 del VIII i medhold av forvaltningslo
ven § 24 fjerde ledd.) 
Ot.prp. 44 (1987-88), ref. O.tid. 230 (1987-
88), Innst. O. 23, O.tid. 184-224 (10.2.89), 
Besl. O. 43, L.tid. 25-38 (22.2.89). Lov av 3. 
mars 1989. 
(l forslag om tilbakesendelse til komite og 
l forslag om å sende tilbake enkeltpara
grafer til Regjeringen trukket tilbake. 2 
forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget 
-ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov 14. august 1918 nr. 3 om 
offentlige auktioner og licitationer, og lov 
9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av 
underholdsbidrag m.v. (Innkreving av 
underholdsbidrag fra sjømenn.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 431, Innst. O. 103, 0.
tid. 772 (6.6.89), Besl. O. 123, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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FANGST 

Omfatter bl.a.: Hvalfangstlaven, isbjørnfangstlaven, selfangstlaven. 
Se også: FISKERIER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fis~-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7.11.85). 
Under denne sak i finansdebatten ble det 
satt fram 2 forslag- begge ikke bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 

l. Jakob Lagercrantz, Greenpeace-Sverige, 
sender protest mot norsk hvalfangst, ved
lagt 149 591 postkort fra enkeltpersoner 
som støtter protesten, ref. S.tid. 2908 
(30.5.86) og vedlagt protokollen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om fangst av 
staurhval i utsatte områder, S.tid. 725-726 
(20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om sel
invasjon på kysten av Nord-Norge og 
gjenopprettelse av økologisk balanse i ha
vet, S.tid. 1890-1891 (22.1.86). 

3. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth, framsatt 
av Inger Lise Gjørv, om å utvide virkeom
rådet for erstatning til fiskere etter selska
der til også å gjelde Vikna og Froan i 
Trøndelag, S.tid. 2060 (19.2.86). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om en opplys
ningskampanje om norsk hvalfangst, 
S.tid. 2955-2956 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnæring.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 183. 
(Trukket tiibake ved Ot. meld. 2 - se neste 
sak.) 

2. Tilbakekalling av Ot.prp. 44 (1985-86) om 
endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnæring.) Ot.meld. 2, 
ref. O.tid. 292, Innst. O. 67, O.tid. 387 
(13.6.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvatfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5.-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt - jf. sak 2.) 

2. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak l og Il, sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem

ber 1986 om produktavgifter i fiske, små
hvalfangst- og selfangstnæringa til delvis 
dekking av avgift til folketrygda for 1987. 
St. prp. 121, ref. S.tid. 3860, Innst. S. 257, 
S.tid. 4160 (12.6.87) og tilbakesendt komi
te. 
(Jf. l, sak 2.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om en forvalt

ningsplan for kystsel og nødvendige re
guleringer av selbestanden, S.tid. 305-506 
(29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Peter Angetsen om å beskytte 
norske hvatfangere mot aksjoner fra orga
nisasjonen «Sea Shepherd», S.tid. 790 
(19.11.86). 

3. Sp.spm. fra Britt Harkestad om kompen
sasjon for bortfall av kvatfangsten, S. tid. 
794-795 (19.11.86). 

4. Sp.spm. frå NUs O. Gotten om invasjonen 
av kyst- og grønlandssel og skadeverkna
dene for fiskarane, S.tid. 2089-2090 
(28.1.87). 

5. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om hvilket opp
legg departementet har for forskningsinn
sats på vågehval i år, S.tid. 2336-2337 
(18.2.87). 

6. Sp.spm. fra Britt Harkestad om tildeling 
av rekeltorskekonsesjonar til Fedje kom
mune, etter vedtaket om å innstille kval
fangsten, S.tid. 2337 (18.2.87). 

7. Sp.spm. fra Peter Angetsen om en telling 
fra luften av sel i Vesterisen, S.tid. 2379 
(4.3.87). 

8. Sp.spm. fra Peter Angetsen om forsk
nings- og fangstopplegg for neste års 
hvalfangst, S.tid. 3354 (20.5.1987). 

9. Sp.spm. fra Peter Angetsen om å benytte 
hele hvalfangstflåten i vågehvaltellingen 
Havforskningsinstituttet skal foreta til 
sommeren, S.tid. 3354-3355 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. mai 1977 nr. 35om regn

skapsplikt m.v. (regnskapsloven). (Regn
skapsplikt for næringsdrivende innen fis
ke og fangst.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 248, Innst. O. 46, 
O.tid. 437-439 (29.5.87), Besl. O. 73, L.tid. 
81 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues-og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst-og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St. prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte-og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S.l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1988. 
St.prp. l. Tillegg 14, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1673-1687 
(14.12.87). 
(2 forslag -ingen bifalt.) 

3. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjØ
mannsskatt for 1988. (Arbeidsgiveravgift, 
produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangsnæringen.) 
St.prp l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). 
(Jf. sak 1.) 

ll. Alminnelige saker: 
l. Tilbakekalling av St.prp. 121 (1986-87) om 

produktavgifter i fiske-, småhvalfangst og 
selfangstnæringa til delvis dekking av fol
ketrygdavgifta for 1987. 
St.meld. 12, ref. S.tid. 335, Innst. 8.15, 
S.tid. 337-531 (4.11.-5.11.87). 

2. lnterp. fra Peter Angelsen om å skape in
ternasjonal forståelse for en biologisk be
skatning av selbestanden i nordområde
ne. 
S.tid. 1979-1994 (14.1.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om krigsska

deforsikring eller statlig garantiordning 
mot sabotasjehandlinger overfor norske 
hvalfangstskuter, S.tid. 56-57 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om hvalforsk
ning og bedre grunnlag for bestandsbe
regning, S.tid. 556-557 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Kjell Furnes om norske kval
forskarar som er blitt tvinga til å drive 
med tall-juks overfor Den internasjonale 
kvalfangstkommisjon, S.tid. 918 (25.11.87). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om når depar
tementet vil ha klart et forslag om norsk 
forskningsfangst på hval for 1988, S.tid. 
1589-1590 (9.12.87). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om USA-trus
sel om Økonomiske sanksjoner mot Norge 
dersom hvalfangsten fortsetter, S.tid. 
2170-2171 (17.2.88). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om selbe
standen på Telemarkskysten og vurde
ring av fellingstillatelse, S.tid. 2176 
(17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å få satt i 
gang nedskyting av sel i Froøyområdet, 
S.tid. 2255-2256 (24.2.88). 

8. Gr.spm. fra Peter Angelsen om informa
sjon overfor EFs besluttende organer 
vedr. norsk selfangst, S.tid. 2633-2635 
(23.3.88). 

9. Sp.spm. fra Marit Wikholm om safarijakt 
på gaupe i Norge, S.tid. 2874 (13.4.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og sefangstnæringenfor 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) Bud
sjett-innst. S. l, S. tid. 528-726, 738-750 (fi
nansdebatten 8.1!:-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl l. Ha

gen til statsministeren om visning av in
spektør Odd Lindbergs filmopptak fra 
norsk selfangst og internasjonale reaksjo
ner, S.tid. 2598-2605 (14.2.89). 

2. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om norsk sel
fangst skjer på en forsvarlig måte. (Truk
ket tilbake), S.tid. 2610 (15.2.89). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om hvorfor 
ikke rapporten fra departementets egen 
inspektør ble tatt alvorlig da han varslet 
selfangst i strid med reglene, S.tid. 2610-
2611 (15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om eksport 
av selungeskinn frå Noreg til England og 
Frankrike, og EF sitt importforbod, S.tid. 
2614-2615 (15.2.89). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om dyrevernin
teressene er representert i gransknings
kommisjonen for vurdering av påstande
ne i Odd Lindbergs rapport og film om 
norsk selfangst, S.tid. 3421-3422 (3.5.89). 



-119- Fengsler 

FENGSLER 

Omfatter bl.a.: Fengselsloven, fengselsskoler. 
Se også: DOMSTOLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RE~S
VESEN, STRAFFELOVGIVNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
432 3432 Fengselsskolene 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om den 
dårlige forfatning Skiens kretsfengsel er i, 
S.tid. 258-259 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om narko
tikasmugling og misbruk i fengslene, 
S.tid. 1290-1291 (4.12.85). 

3. Sp.spm. fra Sigurd Verdal om behand
lingstilbud for psykotiske fanger i norske 
fengsler, S.tid. 1933-1934 (29.1.86). 

4. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om fengs-

ling av ein 14 år gamal gut, S.tid. 2024 
. (12.2.86). 
5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om Fengselsve

senets plikt til å utrede sosiale ytelser til 
de innsatte, S.tid. 2205-2206 (12.3.86). 

6. Sp.spm. fra Age Hovengen om midler til 
fortsatt drift av Slidreøya-prosjektet, «Kri
minalomsorg i frihet», S.tid. 2463 (23.4.86). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om taushetsplik
ten som ble pålagt de kvinnelige innsatte 
på Ullersmo i forbindelse med vedtaket 
om nedlegging av kvinneavdelingen, 
S.tid. 2463-2464 (23.4.86). 

8. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om nedlegging 
av kvinneavdelingen ved Ullersmo lands
fengsel, S.tid. 2464-2465 (23.4.86). 

9. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om palleproduk
sjon utført .av innsatte i fengsel, betyr en 
form for illojal konkurranse som setter or
dinære arbeidsplasser i fare, S.tid. 2799-
2800 (21.5.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Fengselsskolene 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 430 og 

3430 Kriminalomsorg i anstalt, kap. 432 
og 3432 Fengselsskolen.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 

begrense permisjonsadgangen for narko
tikadØmte, S.tid. 38-39 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bevilgning 
til gjenåpning av Kabelvåg hjelpefengsel, 
S.tid. 260 (22.10.86). 
(Trukket tilbake). (Jfr. sak 4.) 
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3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei øving 
neste haust der fengselsplassar skal tøm
mast for å gi plass for omlag l 000 såkalla 
femtekolonnistar, S.tid. 294-295 (29.10.86). 

4. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om Ka
belvåg hjelpefengsel, S.tid. 297 (29.10.86). 
(Jfr. sak 2.) 

5. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om lovend
ring slik at barn under 16 år ikkje kan bli 
fengsla, S.tid. 566-567 (12.11.86). 

6. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om endring 
av lov og regelverk slik at søknad om be
nådning ikke fører til trenering av soning 
og dermed lengre fengselskøer, S.tid. 2077 
(28.1.87). 

7. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om å 
sikre at farlige og alvorlig sinnslidende 
pasienter som er innsatt i fengsel får den 
behandling de har krav på etter nedleg
ging av Reitgjerdet, S.tid. 2534 (11.3.87). 

8. Sp.spm. fra Brita Borge om overfØring av 
fengselshelsetjenesten fra Justisdeparte
mentet til Sosialdepartementet og om alle 
avtaler med berørte kommuner og fylkes
kommuner nå er i orden, S.tid. 3021-3022 
(29.4.1987). 

9. Gr. spm. fra Steinar Eriksen om behovet 
for en fengselsanstalt i Vest-Finnmark, 
S.tid. 3104-3105 (6.5.87). 

10. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om de øken
de fengselskøene, S.tid. 3649-3650 (3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis-og politideparte-
mentet. mv. 
Budsjett-innst. 8.4, 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

S.tid. 

430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Fengselsskolen 

606-653 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.ll, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

758 Fengselshelsetjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 432 
Fengselsskolen.) 
St. prp. 32, ref. S.tid. 938, Innst. S. 51, S.tid. 
1630-1631 (10.12.87). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en even

tuell permisjon for Arne TrehoLt til å delta 
i Det Akademiske Kollegium ved Univer
sitetet i Bergen, S.tid. 282-283 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Brita Borge om helseomsor
gen for de tungt sinnslidende innsatte i 
våre fengsler, S. tid. 549-550 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om en betryg
gende aspirantordning for ansatte ved 

Bergen kretsfengsel, S.tid. 1576-157'i 
(9.12.87). 

4. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om antall unge 
innsatte mellom 14-17 år i norske fengsler, 
S.tid. 1579 (9.12.87). 

5. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om liberalise
ring av permisjonsregler for sonings
fanger dømt for volds- og tilbakefallsfor
brytelser, S.tid. 1970-1971 (13.1.88). 

6. Sp.spm. fra Grete Knudsen om når byg
ging av nytt fengsel i Bergen kan settes i 
gang, S.tid. 2192-2193 (17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en 
strengere narkotikakontroll i fengslene, 
S.tid. 2521-2523 (16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
fengselsmyndighetenes behandling av 
Arne Treholt, S.tid. 2611 (23.3.88). 

9. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om å endre 
reglementet slik at narkotikakontrollen i 
fengslene kan bli mer effektiv, S.tid. 2612-
2613 (23.3.88). 

10. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om skjerping 
av kontrollen med innsatte som det er fare 
for vil rømme, S.tid. 2884-2885 (13.4.88). 

11. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tryg
deytelser til innsatte i fengsler, S. tid. 3353 
(11.5.88). 

12. Sp.spm. fra Brita Borge om å forhindre 
grov kriminalitet i fengslene, S.tid. 3693-
3694 (1.6.88). 

13. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om feng
selsdirektøren ved Bastøy landsfengsel 
som har stanset en narkotikakontroll som 
skulle vært gjennomført den 10. mai 1988, 
S.tid. 3695-3696 (1.6.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstaU 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings-

senter 
(l forslag fra H. Ellefsen pva. H., KrF og 
Sp bifalt og l forslag fra C. I. Hagen sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT L) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

758 Fengselshelsetjenesten 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. 
(Kap. 430 Kriminalomsorg i anstalt - sik
kerhetsavdeling ved Ullersmo landsfeng
sel.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S. 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der kap. 430 Kriminalomsorg i anstalt og 
kap. 432 Kriminalomsorgens utdannings
senter. Økt bemanning. Rekrutterings- og 
utdanningstiltak. (Avskaffelse av alene
vaktordningen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 150, 
s. tid. 3389-3398 (26.4.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Carl L Hagen om full stopp i 
alle permisjoner og fremstillinger for 
drapsdømte og dømte for grove voldsfor
brytelser. (l forbindelse med Ila-trage
dien.) 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 151, 
S.tid. 3389-3399 (26.4.89). 
(2 forslag fra C.l. Hagen ikke bifalt. Ved 
alternativ votering mellom innst. fra ko
miteen om å oversende forslagene til Re
gjeringen og forslag fra H. Kvanmo om å 
vedlegge dok. protokollen, bifaltes Kvan
mos forslag.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en dømt 

sex-forbryter på frifot og utskifting av for
mann for Fengselsstyret, S. tid. 77-78 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Brita Borge om kansellering 
av alle innkallinger av domfelte til soning 
pga. mangel på lukkede fengselsplasser, 
S.tid. 346-347 (20.10.88). 

3. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om ansvaret 
for behandling av fanger med store psy
kiske problemer ved Ullersmo og Ila 
landsfengsler, S.tid. 349-350 (20.10.88). 

4. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om den 
begrensede fengselskapasiteten, S.tid. 781 
(16.11.88). 

5. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen til sosialministeren om de ansattes 
aksjon ved Oslo kretsfengsel mot behand
lingen av sinnslidende og psykotiske pa
sienter, S.tid. 1130-1135 (25.11.88). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å syte 
for at menneske med alvorlege sinnsli
dingar ikkje blir sette i fengsel, S. tid. 
1336-1337 (30.11.88). 

7. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om to avde
linger ved Sandviken sjukehus i Bergen 
som kan ta imot sinnslidande pasientar, 
men som manglar pengar til drifta, S.tid. 
1341 (30.11.88). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om sonings
kØer pga. inntaksstopp, S.tid. 1658-1659 
(7.12.88). 

9. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om fengsels
forholdene i Østre fengselsdistrikt, S.tid. 
2420 (25.1.89). 

10. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl l. Ha
gen om fengselspolitikken og gjeldende 
rutiner for permisjoner og framstillinger 
på bakgrunn av drapstragedien ved Ila, 
s. tid. 2774-2780 (7.3.89). 
(Jf. Il, 2 og 3.) 

11. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om feng
selsdirektør Wisters uttalelse om at det ik
ke var noen tabbe å la en enslig kvinnelig 
fengselsbetjent ledsage en voldsforbryter 
på kino, S.tid. 2867 (15.3.89). 
(Jf. Il, 2 og 3.) 

12. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om 
volds- og narkotikaforbrytere på frifot og 
som venter på soning, S. tid. 2933-2934 
(29.3.89). 

13. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om full 
belysning av ansvarsforholdene i Ila-tra
gedien, S.tid. 3371-3372 (26.4.89). 

14. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om løslatelse 
av innbruddstyver og manglende feng
selsplasser, S. tid. 3762-3763 (24.5.89). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 12. desember 1958 nr. 7 

om fengselsvesenet (fengselsloven). (V ed
legg: Rapport fra undersøkelsesgruppe 
vedrørende Kenneth Danielsen (Ila-rap
porten). Jf. NOU 1988: 37 Ny fengselslov. 
Leder Guri Sunde.) 

Ot.prp. 72, ref. O.tid. 366, Innst. O. 109 (ik
ke-beh.), O. tid. 767-772 (6.6.89). 
(l forslag om å tilbakesende innstillingen 
til komiteen ikke bifalt.) 
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FERGER 

Se også: KOMMUNIKASJON, KYSTFART, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK, VEGVESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Krengeprøver for ferger, se SJØFART I,l. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1329 Ferjedrift 

O. Alminnelige saker: 

l. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. (Redusert tilskudd til ferjedrift.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende samferdselsbudsjettet. (Dek
ning av sommertakstbortfallet.) 

St.prp. 71, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 148, 
S.tid. 2814-2817 (23.5.86). 

3. LønnsoppgjØret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). 
(l forslag fra Steinar Eriksen bifalt.) 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om smidi
gare og samordna bruk av klippekort for 
biltransport på ulike ferjestrekningar, 
S.tid. 1569-1570 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Hans Frette om å Økeferjeka
pasiteten i våre riksveisamband, f.eks. i 
Mekjarvik-Skudenes sambandet, S.tid. 
2412 (16.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1329 Ferjedrift 

O. Alminnelige saker: 
l. Nytt ferjeleie ved Austefjorden i Sund i 

Hordaland. Finansiering ved forskotte
ring fra AlS Austevoll Bruselskap. 
(Vedlegg: Kartskisse.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2207, Innst. S. 170, 
S.tid. 3394-3397 (26.5.87). 

2. Fylkeskommunal takstmyndighet for lo
kale ruter og nytt tilskudds- og takstsy
stem for riksvegferjedriften. 
(Vedlegg: l. Fylkesoversikt over takstav
vik og erfaringer med delegering av takst
myndighet for lokale rutesamband pr. l. 
september 1985. 2. Riksregulativ for ferje
takster gjeldende fra l. januar 1987.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 193, 
S.tid. 3397-3408 (26.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arve Berg om sikkerheten på 

norske ferger, på bakgrunn av ulykken 
utenfor Zeebrugge, S.tid. 26432644 
(25.3.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S.l4, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1329 Ferjedrift 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans J. Røsjorde datert 27. ap

ril 1988 om prøvedrift av ferge Bodø-Lek
nes. 
Dok. 8:31, ref. S.tid. 3328-3329 (10.5.88), og 
vedtatt ikke tatt under behandling. 

2. Rv 19 tunnel under N appstraumen i 
Nordland med tilstøtende veg. (Nedleg
ging av ferjesambandet Lilleeidet-Napp.) 
St.prp. 134, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 281, 
S.tid. 4038-4040 (8.6.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Revidert 
budsjettforslag for 1988.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178-4189 (10.6.88). 

(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen-Krone sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Rotnes om fmansiering 

av en ferje Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag, 
S.tid. 282 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om konse
sjon på strekningen Skudeneshavn-Me
kjarvik og åpning for økt konkurranse i 
fergedriften, S.tid. 1576 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Kjell Furnes om betalingsreg
lane på ferje for privatbil med tilhengar 
eller campingvogn, S.tid. 2519 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om konse
sjonsnektelse for prøvedrift med bilføren
de båt melkom Bodø og Leknes, S.tid. 2626-
2627 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
konsesjonsavslag på drift av Vestfjordfer
ja AlS mellom BodØ og Leknes, S.tid. 2880-
2881 (13.4.88). 

6. Sp.spm. fra Brita Borge om de innsparte 
ferjesubsidier kan brukes til aktuelle vei
og broprosjekter, S.tid. 3338-3339 (11.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Kap. 1329 Ferjedriften.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1329 Feryedrift 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Kap. 1329 Ferjedriften.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 

vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Kap. 1329 Ferjedrift - tilleggs
bevilgning 1989.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S.tid. 4171-4181 (6.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om avkla

ring av gevinstfordelingen ved nedleggel
se av ferjesambandet Skipstadsand -
Korshavn og eventuell avhendelse av 
«Hvalerfergen Ill», S.tid. 2500 (1.2.89). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om klippekort 
for ferjer i riksvegsamband, S.tid. 2500-
2501 (1.2.89). 
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FERIE 

Omfatter bl.a.: Ferielaven. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, LØNN, SYSSELSETTING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeids

takere over 60 år 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. 
(Endring i ferieloven- vedr. arbeidstakere 
som står i fosterskapsforhold til arbeidsgi
veren.) 

Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 
(Fremmet på ny ved Ot.prp. 4 - se neste 
sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i ferieloven- vedr. arbeidstakere 
som står i fosterskapsforhold til arbeids
giveren.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeids

takere over 60 år 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 

Odelstinget 9.12.86: «Det henstilles til 
Regjeringen om å endre ordningen med 
en ekstra ferieuke for arbeidstakere over 
60 år, slik at arbeidstakerne kan velge om 
de ønsker ferieuken som i så fall skal væ
re ubetalt.» 
S.tid. 1939 (7.1.86), vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å få til en 

entydig praksis for utbetaling av ferielØnn 
for statsansatte, S.tid. 313-314 (29.10.86). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 14. november 1947 nr. 3 

om ferie. (Endring av beregningsgrunnla
get for forhøyet feriegodtgjØring for ar
beidstakere over 60 år.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 12, O.tid. 
53-54 {9.12.86), Besl. O. 18, L.tid. 17 
{12.12.86). Lov av 19. desember 1986. 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Stor
tinget, se Il, sak 1.) 

2. Lov om ferie. 
{Vedlegg: l. Parallelloppstilling av gjel
dende lov og lovutkastet. 2. Sanksjonene 
ved overtredelse av ferieloven. Særskilt 
vedlegg: NOU 1982:12 Lov om ferie. Le
der Grethe Johansen.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 248, Innst. O. 92 
(ikke-beh.), O.tid. 518 {12.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartem.entet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.ll, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeids

takere over 60 år 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om ferie. 

(Vedlegg: l. Parallelloppstilling av gjel
dende lov og lovutkastet. 2. Sanksjonene 

ved overtredelse av ferieloven. Særskilt 
vedlegg: NOU 1982: 12 Lov om ferie. Le
der Grethe Johansen.) 
Ot.prp. 54 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 46, O.tid. 439-457 (26.4.88), 
Besl. O. 64, L.tid. 64 (29.4.88). Lov av 29. 
april1988. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Lov om ferie. (Overgangsregler m.v.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 288, Innst. O. 46, 0.
tid. 439-457 (26.4.88), Besl. O. 64, L.tid. 64 
(29.4.88). Lov av 29. april 1988. 
(Jf. forrige sak.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartem.entet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2672 Forlenget ferie for arbeidstakere 

over 60 år 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 

1988. (Kap. 2672 Forlenget ferie for ar
beidstakere over 60 år.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S . 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om kva som 

kan gjerast for å spreie ferieavviklinga, 
S.tid. 2609-2610 (15.2.89). 

2. Sp.spm. fra Bente Bakke om tap av ferie 
pga. overgangsreglene i den nye ferielo
ven, S .tid. 3263-3264 (19.4.89). 
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FINANSER 

Omfatter bl.a.: Devaluering, fordelingspolitikk, innstrammingspolitikk. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, KREDITIPOLITIKK, PRISER, SKATTER, STATSBUD· 
SJETTET. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Utbetaling av erstatning m.m. etter 
HøYesteretts dom i sak staten v/Olje· og 
energidepartementet . Phillipsgruppen. 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1904, Innst. S. 110, 
S.tid. 2153 (11.3.86). 

2. Referat . Debatt om hvilken komite i Stor
tinget som skal behandle St. prp. 73 omfis
kebåtfinansiering, etter delt innstilling 
fra Presidentskapet. 
Ref. S.tid. 2482-2485 (24.4.86). (Jf. sak 9.) 

3. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. (Regjeringen Willochs innstram
mingspakke.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 
(9 forslag framsatt under debatten · alle 
ikke bifalt. 
Da et forslag fra Anders Talleraas på veg
ne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet om Økning i bensinavgiften ble 
ikke bifalt med 79 mot 78 stemmer, er
klærte statsminister Kåre Willoch at han 
ville innlevere Regjeringens avskjedssøk
nad.) (Jf. sak 7.) 

4. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell
fangstfartøyer). 
St.meld. 41, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 166 
(ikke-beh.), S.tid. 2917 (3.6.86). 

5. Økonomisk redegjØrelse av finansminis
teren. 
S.tid. 2890-2894 (30.5.86), finansdebatt 
S.tid. 3357-3434 (17.6.86). (Jf. sakene 6 og 
7). 

6. Revidert nasjonalbudsjett 1986. 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 2975, Budsjett-innst. 
IV, finansdebatt S.tid. 3357-3434 (17.6.86). 
(Jf. sakene 3, 7 og 11.) 
(l forslag - ikke bifalt.) 

7. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi· 
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). (Jf. 
sakene 3, 6 og 11.) 
(64 forslag framsatt under debatten -hvor- . 
av 2 bifalt.) 

8. Endringer på statsbudsjettet 1986. (For
slag fra Bjørn Erling Ytterhorn om at for
svarsbudsjettets reelle vekst på 3,5 pst. 
opprettholdes på tross av den gjennomfør
te devaluering.) 
Ref. S.tid. 2766 (15.5.86), Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7 og REGJERINGEN Il, 7.) 

9. Fiskebåtfinansiering. 
St. prp. 73, ref. S. tid. 2482-2485, lnnst. S. 
232, S.tid. 3458-3470 (17.6.86). (Jf. sak 2.) 

10. Langtidsprogrammet 1986-1989. 
(Særskilt vedlegg: Ressursregnskap og 
Ressursbudsjett. Utarbeidet ved MiljØ
verndepartementet.) 
St.meld. 83 (1984-85), ref. S.tid. 2963 (1984-
85), Innst. S. 253, S.tid. 3635-3654 (19.6.86). 
(Jf. neste sak.) 

11. Endringer i de Økonomiske forutsetninge
ne i Langtidsprogrammet 1986-1989. 
St.meld. 39, ref. S.tid. 2425, lnnst. S. 254, 
S.tid. 3635-3654 (19.6.86). (Jf. forrige sak og 
sakene 3, 6 og 7.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om finansmi
nisteren vil fremme forslag om reduksjon 
i utviklingshjelpen og i oljevirksomheten, 
S.tid. 2346-2347 (9.4.86). 
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1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell

fangstfartøyer). 
St.meld. 41 (1985-86), ref. S.tid. 2632 (1985-
86), Innst. S. 12, S.tid. 319-328 (30.10.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om den sam

funnsmessige avkastning av investe
ringer i ny kraftutbygging i relasjon til 

tilsvarende midler til utdanning, forsk
nings- og utviklingsarbeid, S.tid. 2520-
2521 (11.3.87). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om å øke kva
liteten på det materialet som ligger til 
grunn for den Økonomiske politikken, 
S.tid. 2742-2743 (1.4.87). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om ren-
tesatsen på grunnkjØpsobligasjoner, 
S.tid. 2743 (1.4.87). 

1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Nittedal kommunestyre sender uttalelse 

om landets økonomiske utvikling. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

2. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 
om finanspolitikken. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Perspektiver og reformer i den økonomis
ke politikken. 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 31, Innst. S. 233 (ik
ke-beh.), S.tid. 3711 (1.6.88). 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Perspektiver og reformer i den Økonomis

ke politikken. 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991.) 

St.meld. 4 (1987 -88), ref. S.tid. 31 (1987 -88), 
Innst. S. 14, S.tid. 1435-1479 (2.12.88). 
(l forslag fra Anders Talleraas sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
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FISKEFOREDLING 

Omfatter bl.a.: Fiskeindustri, fiskemottaksanlegg, kZippfisknæringen, sildoljefabrikker, tørr
fisknæringen. 
Se også: FISKEOMSETNING, FISKERIER, HAVBRUK. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å tildele 
vinterens loddekvote til fiskeindustrien i 
Finnmark, S.tid. 1289-1290 (4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om søknad 
om kondemneringstilskudd for sildolje
fabrikken i Øksfjord, S.tid. 2956 (4.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
(Statens engasjement i fiskeindustrian
legg.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17.11.86). 

U. Alminnelige saker: 
l. Refinansiering og omorganisering av Fi

notro a.s. 
(Vedlegg: Avtale for videreføring og 
omorganisering av Finotro a.s. inngått 
mellom Fin o tro og Frionor Norsk Fros
senfisk AlL.) 
St.prp. 45, ref. S.tid. 982, Innst. S. 43, S.tid. 
1596-1603 (9.12.86). 

2. Offentlig finansiering av fiskeindustri og 
oppdrettsvi rksomhet. 
(Vedlegg: l. Regler for anvendelse av be
vilgningen under kap. 1051 til fiskein
dustrianlegg m.v., vedtatt av Stortinget 
16. november 1976. 2. Regler for tilståelse 
av statsstøtte til oppførelse av innredning 
samt utvidelse av islagre, fryserier og kjØ
leanlegg, vedtatt av Stortinget 15. juli 
1936, endret ved Stortingets vedtak av 20. 
mai 1954. 3. Utkast til retningslinjer for 

lO 

avskriving av lån gitt av bevilgninger over 
Fiskeridepartementets budsjett (kap. 
1051, kap. 1072 o.a.). 4. Retningslinjer for 
behandling av likviditetslån fastsatt av Fi
nansdepartementet 20. januar 1981. 
Utrykte vedlegg: Finansdepartementets 
høringsnotat av 14. april1986 om offentlig 
finansiering av fiskeforedlingsindustri og 
oppdrettsvirksomhet. Uttalelser fra hØ
ringsinstansene.) 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 255, 
S.tid. 4001 (10.6.87) og utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddvar J. MajaZa om tilførsel 

av fisk til fiskebruk i Vest-Finnmark, 
S.tid. 2089 (28.1.87). 

2. Sp.spm. fra Oddvar J. MajaZa om omleg
ging av transportstøtteordningen og virk
ningen for fiskeindustrien i Nord-Norge, 
S.tid. 2335-2336 (18.2.87). 

3. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om at utval
get som skal vurdere ]tSkeindustriens or
ganisering, rolle og arbeidsvilkår har fått 
for lang tid for å sluttføre arbeidet, S. tid. 
3458 (27 .5.1987). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
(Statens engasjement i fiskeindustrian
legg.) 
Budsjett-innst. S.10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Offentlig finansiering av fiskeindustri og 

oppdrettsvirksomhet. (Overføring av fi
nansieringen fra ;Fiskarbanken til Indu
stribanken.) 
(Vedlegg: l. Regler for anvendelse av be
vilgningen under kap. 1051 til fiskein
dustrianlegg m.v., vedtatt av Stortinget 
16. november 1976. 2. Regler for tilståelse 
av statsstøtte til oppførelse og innredning 
samt utvidelse av islagre, fryserier og kjØ
leanlegg, vedtatt av Stortinget 15. juni 
1936, endret ved Stortingets vedtak av 20. 
mai 1954. 3. Utkast til retningslinjer for 
avskrivning av lån gitt av bevilgninger 
under kap. 1051 o.a. kapitler. 4. Retnings
linjer for behandling av likviditetslån 
fastsatt av Finansdepartementet 20.ja
nuar 1981. Utrykte vedlegg: Fiskeridepar
tementets høringsnotat av 14. april 1986 
om offentlig finansiering av fiskefored
lingsindustri og oppdrettsvirksomhet. Ut
talelser fra høringsinstansene.) 
St.prp. 95 (1986-87), ref. S.tid. 3166 (1986-
87), Innst. S. 255 (1986-87), S.tid. 77-78 
(14.10.87). 

2. Ekstraordinære Økonomiske tiltak for sil
demel-og sildeoljeindustrien i Nord-Nor
ge. 

St.prp. 67, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 154, 
S.tid. 2967 (14.4.88). 

3. Forslag fra Hans Svendsgård, Nils O. Gol
ten og Steinar Eriksen datert 27. april 
1988 om å endre regelverk og praksis for 
import av fisk direkte fra utenlandske fis
kefartøy. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 223, 
S.tid. 3557-3560 (27.5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om fiskein

dustribedrifter i Finnmark som er gått 
konkurs pga råstoffmangel, S.tid. 103-104 
(21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om tiltak for å 
opprettholde et antall sildoljefabrikker, 
S.tid. 2078 (3.2.88). 

3. Gr.spm. fra Steinar Eriksen om å bedre 
fiskeindustriens tilgang på utenlandsk 
fanget råstoff, S.tid. 2100-2103 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Oddvar J. MajaZa om trans
portstøtten for fiskevarer blir utformet 
slik at videreforedling kan skje på kysten 
uten geografiske kostnadsberegninger, 
S.tid. 2130 (10.2.88). 

5. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om uten
landske fiskebedrifters økende interesse 
for medeierskap i norsk fiskeindustri, 
S.tid. 2259-2260 (24.2.88). 

6. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om salget av 
Finotro A.S. og den nye eierens nedleg
ging av produksjonen ved anlegget i 
Kamøyvær, S.tid. 2978-2979 (20.4.88). 

7. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Arent M. Henriksen om kjøpetillatelse for 
bedriften Hasvik Reker, S.tid. 3361-3362 
(18.5.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om tiltak for 

fiskeindustrien i Finnmark slik at det blir 

lønnsomt å anvende sei til foredling, 
S.tid. 402-403 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om konkur
sen ved Øksnes-Langenes Fiskeindustri, 
S.tid. 1662 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om reke
mottak og produksjon i Mehamn, S. tid. 
2530-2531 (8.2.89). 
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FISKEOMSETNING 

Omfatter bl.a.: Fiskeeksport, fisketransport, råfisklaven, tilvirkerlaven. 
Se også: FISKEFOREDLING, FISKERE, FISKERIER, FISKERIREGULERING, HAV
BRUK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske- , småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
Budsjett-innst. S. l, S .tid. 271-468 (finans
debatten 6-7.11.85). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 2 forslag - begge ikke bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 

l. Gjennomføring av råfiskloven og tilvir
kerloven i 1983. 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2403, Innst. S. 172, 
S.tid. 2967-2968 (4.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Regje
ringen av hensyn til vår fiskeeksport og 
u-hjelp vil åpne for import av enkelte 
landbruksprodukter, S.tid. 1906-1907 
(29.1.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnærinb.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 183. 
(Trukket tilbake ved Ot. meld. 2 - se neste 
sak.) 

2. Tilbakekalling av Ot.prp. 44 (1985-86) om 
endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnæring.) 
Ot.meld. 2, ref. O.tid. 292, Innst. O. 67, 
O.tid. 387 (13.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske- , småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt - jf. sak 2.) 

2. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske- , småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
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(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak l og Il, sak 1.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem

ber 1986 om produktavgifter i fiske, små
hvalfangst- og selfangstnæringa til delvis 
dekking av avgift til folketrygda for 1987. 
St.prp. 121, ref. S.tid.3860, Innst. S. 257, 
S.tid. 4160 (12.6.87) og tilbakesendt komi
te. 
(Jf. I, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om fiska

rar i Hordaland som ikkje får utbetalt 
pengar for fisk dei har levert til salslaget, 
S.tid. 793 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om salgslage
ne har hjemmel i råfiskloven til å innføre 
sentraliserte oppgjØr for fangster levert 

av utenlandske fiskere til lagenes god
kjente kjøpere, S.tid. 1616-1617 (10.12.86). 

3. Sp.spm. frå Britt Barkestad om ei avtale 
med Frankrike for levering av levande 
skjell, S.tid. 2002 (21.1.87). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om en sam
menslåing av fiskesalgslagene på Sør- og 
Vestlandet, S.tid. 2380-2381 (4.3.87). 

5. Sp.spm. frå Britt Harkestad om råstoff
mangel til fiskeindustrien i Finnmark og 
praktiseringa av råfisklova, S.tid. 2736-
2737 (1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. mai 1977 nr. 35om regn

skapsplikt m.v. (regnskapsloven). (Regn
skapsplikt for næringsdrivende innen fis
ke og fangst.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 248, Innst. O. 46, 
O.tid. 437-439 (29.5.87), Besl. O. 73, L.tid. 
81 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues-og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst-og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte-og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

2. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjø
mannsskatt for 1988. (Arbeidsgiveravgift, 
produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangstnæringen.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17 .12.87). 
(Jf. sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilbakekalling av St.prp. 121 (1986-87) om 

produktavgifter i fiske-, småhvalfangst og 
selfangstnæringa til delvis dekking av fol
ketrygdavgifta for 1987. 
St.meld. 12, ref. S.tid. 335, Innst. S. 15, 
S.tid. 337-531 (4.11.-5.1!'.87). 

2. Gjennomføring av råfiskloven og tilvir
kerloven i 1984, 1985 og 1986. 
St.meld. 18, ref. S.tid. 938, Innst. S. 78, 
S.tid. 2103-2106 (3.2.88). 

3. Forslag fra Hans Svendsgård, Nils O. Gol
ten og Steinar Eriksen datert 27. april 
1988 om å endre regelverk og praksis for 
import av fisk direkte fra utenlandske fis
kefartøy. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. 8.223, 
S.tid. 3557-3560 (27 .5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om probleme

ne med import og levering av settefisk, 
S.tid. 286 (28.10.87). 

2. Gr.spm. fra Steinar Eriksen om å bedre 
fiskeindustriens tilgang på utenlandsk 
fanget råstoff, S.tid. 2100-2103 (3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Fiskeri
departementets og Norges Råfisklags nei 
til russisk levering av råstoff ved landan
leggene i Finnmark, S.tid. 2609-2610 
(23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov 5. juni 1953 nr. 7 om av

gift på klippfisk til fordel for fellesrekla
me og propaganda for klippfisknæringen. 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 280, Innst. O. 47, 0.
tid. 438 (19.4.88), Besl. O. 63, L.tid. 64 
(29.4.88). Lov av 8. juli 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Avvikling av ekstraordinære lån til tørr

fisknæringa. 
(Vedlegg: Retningslinjer for likviditetslån 
til tørrfisknæringen, utarbeidet av Norges 
Bank i samråd med Fiskeridepartemen
tet, godkjent av Finansdepartementet.) 
St.prp. 48, ref. S.tid. 1853, Innst. S. 113~ 
S.tid. 2851-2855 (14.3.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om oppmaling 

av sild tit laksejor for å lette avsetnings
problemene, S.tid. 403-404 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen, framsatt av 
Berit Oppegaard om endring av fiskeri
grenseloven slik at leveranser fra uten
landske fiskefartøy likebehandles med 
annen import av fisk, S.tid. 1015 (23.11.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saU

vannsfiske m. v. og i lov 14. desember 
1951 nr. 3 om omsetning av råjisk. (Tiltak · 
for å bedre koordingeringen av kontroll
funksjonene.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 618, Innst. O. 101 (ik
ke-beh.), O. tid. 715-716 (1.6.89), 

2. Lov om regulering av eksporten av fisk og 
fiskevarer. 
(Vedlegg: Fiskeridepartementets hø
ringsnotat av 21. desember 1988. Utrykt 
vedlegg: Innkomne høringsuttalelser.) 
Ot.prp. 90, ref. O.tid. 844 (16.6.89), og ved
tatt ikke behandlet. 
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FISKERE 

Omfatter bl.a.: Fiskeriarbeidere. 
Se også: FANGST, FISKERIER, FISKERIREGULERING, HAVBRUK. 

1985-86 

l. Budsjett-saker; 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85) 
Budsjett-kap. : 
322 Norges fiskerihØgskole 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1985 under bl.a. kap. 
2541. (Stønad under arbeidsløyse til fis
kere og fangstmenn.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 809, Innst. S. 46, S.tid. 
1593 (12.12.85). 

2. Tilleggsbevilgning for 1986 under kap. 
241 Tilskudd til videregående opplæring, 
post 63 Tilskudd til sikkerhetsopplæring 
(for fiskere). 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 143, 
S.tid. 2768-2776 (20.5.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Finn Knutzen om en langbøl
gesender i Nord-Troms for å nå fiskeflåten 
i Barentshavet, S.tid. 718-719 (20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth, framsatt 
av Inger Lise Gjørv, om å utvide virkeom
rådet for erstatning til fiskere etter selska
der til også å gjelde Vikna og Froan i 
Trøndelag, S.tid. 2060 (19.2.86). 

3. Sp.spm. frå Laila Kaland om sikkerhets
opplæring for fiskarane i Møre og Roms
dal ved Aukra vidaregåande skule, S.tid. 
2310-2311 (19.3.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om 
pensjonstrygd for fiskere. (Økning i fis
kerpensjonene.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 291, Innst. O. 72, 
O.tid. 428-429 (13.6.86), Besl. O. 69, L.tid. 
42 (18.6.86). Lov av 20. jui 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
322 Norges [tSkerihØgskole 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Gudmund Restad om å bedre 

de sosiale vilkårene for fiskerne. 
S.tid. 2818-2832 (6.4.87). 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under kap. 2650 Sykepenger. (Opphe
velse av ventetid for fiskere og fangst
menn og av særregler for fastsettelse av 
inntektsgrunnlag ved skjønn.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3585, Innst. S. 218, 
S.tid. 3780 (4.6.87). 
(Jf. IV, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om fiska

rar i Hordaland som ikkje får utbetalt 
pengar for fisk dei har levert til salslaget, 
S.tid. 793 (19.11.86). 
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2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å endre 
reglene for minstetottordningen pga. av 
feilslått fiske etter sei i vinter, S.tid. 2378-
2379 (4.3.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 3. desember 1951 nr. 2 

om pensjonstrygd for skogsarbeidere og 
lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjons
trygd for fiskere. 

Ot.prp. 51, ref. O.tid. 248, Innst. O. 50, 
O.tid. 307-308 (25.5.87), Besl. O. 60, L.tid. 
48 (29.5.87). Lov av 5. juni 1987. 

2. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd. (Endring i reglene om syke
penger til manntallsfØrte fiskere og 
fangstmenn.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 387, Innst. O. 83, 
O.tid. 502-503 (29.5.87), Besl. O. 85, L.tid. 
84 (3.6.87). Lov av 5. juni 1987. 
(Jf. Il, sak 2.) 

1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 under kap. 1040, post 70 Til garanti
ordning for fiskere og om tilleggsbevilg-

ning under kap 1065, post 01 Lønn og 
godtgjørelser. (Fyrtjenesten.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 938, Innst. 8.52, S.tid. 
1609-1610 (10.12.87). 

1988-89 
U. Alminnelige saker: 

l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnetser.) (Garantilottordningen for fis
kere.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Chartes Remø om erstatning 

til fiskarar for ulemper ved petroleums
verksemda, S.tid. 75 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Rolf Nitssen om tiltak for å for
hindre at tusenvis av fiskeindustriarbei
dere må permitteres, S.tid. 483-484 
(2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Nits O. Golten om arbeidsløy
setrygd for havfiskarane, S.tid. 1014-1015 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Tora Aasland Houg om situasjonen for 
kystfiskerne pga. fiskestoppen, S.tid. 
3418-3419 (3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å bedre 
de økonomiske vilkår for arbeidsledige 
fiskere og om de kan komme inn under 
ordningen med «Arbeid for trygd», S.tid. 
3466-3467 (10.5.89). 

6. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om den 
vanskelige økonomiske situasjon for kyst
befotkningen, S.tid. 3773-3774 (24.5.89). 

7. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om driv
garnsfiskere på FrøYa og Vikna som må 
forlate hus heim pga. forbudet mot driv
garnsfiske, S.tid. 3967-3968 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Særfradrag for fiskere og sjøfolk.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 183, Innst. O. 54, 0.
tid. 369-382 (2.5.89), Besl. O. 66, L.tid. 55-57 
(9.5.89), Besl. L. 5, O. tid. 477 (20.5.89), Besl. 
O. 83, ref. L. tid. 58 (23.5.89). Lov av 16. juni 
1989. 
(l forslag i Odelstinget fra Bjarne Kris
tiansen bifalt. l forslag i Lagtinget fra 
Magnus Stangeland pva. Sp og KrF bi
falt.) 

2. Endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet (tilføyelse av regler 
om erstatning til fiskere). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986:6 Erstatning 
til fiskerne for ulemper ved petroleums
virksomheten. Leder Carl August Ftei
scher. Vedlegg til innst.: Brever av 18.4.89 
og 20.4.89 mellom fiskerikomiteen og Ol
je- og energidepartementet. Inntatt i 
innst.: uttalelse fra sjøfarts- og fiskeri
komiteen.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 155, Innst. O. 55, 0.
tid. 383-393 (2.5.89), Besl. O. 73, L.tid. 57 
(9.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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FISKERIER 

Omfatter bl.a.: Fiskarbanklaven, fiskebestand, fiskefartøYer, fiskeredskap, fiskeriavtaler, Fiske
ridirektoratet, fiskeriforskning, fiskerigrenseloven, fiskerigrenser, fiskerioppsyn, landslottlaven, 
Norges Fiskeredskapsimport, Norges fiskeriforskningsråd, Oljelfiskfondet, rettledningstjenesten 
for fiskerier, saltvannsfiskeloven, sild- og brislingfiskelaven, sjØtrygdelagsloven, Statens fiskar
bank, støttetiltak for fiskenæringen, trålfiskelaven. 
Se også: FANGST, FISKEFOREDLING, FISKEOMSETNING, FISKERE, FISKERIREGU
LERING, HAVBRUK .. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 
1012 
1013 
1020 

4011 
4012 
4013 
4020 

1021 4021 
1022 
1040 4040 

Fiskeridirektoratets kontrollverk 
Oppsyn m.m. 
Rettledningstjenesten 
Fiskeridirektoratets institutter 
Drift av forskningfartøYene 
Norges fiskeriforskningsråd 
Til gjennomføring av fiskeri-
avtalen 

l 050 Tilskudd til ]tSkeriformål 
1052 Erstatninger m.m. 
2414 Statens ]tSkarbank 

2. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1986. 
St.prp. l. Tillegg 14, Budsjett-innst. S. 10. 
Tillegg l, S.tid. 1639-1643 (12.12.85). 
(l forslag fremsatt under debatten, ikke 
bifalt.) 

D. Alminnelige saker: 

l. Forhøyelse av Statens Fiskarbanks 
grunnfond. 
St.prp. 129 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 22, S.tid. 1293-1294 (4.12.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der kap. 1066, 4011 og 4013. (Lostjenesten, 
reduksjon i gebyrinntekter til Fiskeridi
rektoratets kontrollverk og Rettlednings
tjenesten.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 715, Innst. S. 38, S.tid. 
1294 (4.12.85). 

3. Norges Fiskeredskapsimports virksomhet 
i 1983. 
St.meld. 11, ref. S .tid. 47, Innst. S. 44, 
S.tid. 1837 (10.1.86). 

4. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1983. 
(5 vedlegg om virksomheten, regnskapet, 
retningslinjer for utlånsvirksomheten, re
ferat fra møte i Rådet og lO tabellvedlegg.) 
St.meld. 97 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 47, S.tid. 1837-1841 (10.1.86). 

5. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1984. 
(5 vedlegg om virksomheten, regnskapet, 
retningslinjer for utlånsvirksomheten, re
ferat fra møte i Rådet og 10 tabellvedlegg.) 
St.meld. 14, ref. S.tid. 47 , Innst. S. 47, 
S.tid. 1837-1841 (10.1.86). 

6. Referat - Debatt om hvilken komite i Stor
tinget som skal behandle St.prp. 73 omfis
kebåtfinansiering, etter delt innstilling 
fra Presidentskapet. 
Ref. S.tid. 2482-2485 (24.4.86). (Jf. sak 12.) 

7. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valting av statsinteressene i Finotro AlS, 
Norges Fiskeredskapsimport, Sunnmøre 
Fiskeindustri AlS og Statens Fiskarbank i 
1984. 
Innst. S. 126, S.tid. 2487 (28.4.86). 

8. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell
fangstfartøyer). 
St.meld. 41, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 166 
(ikke-beh.), S.tid. 2917 (3.6.86). 

9. Gjennomføringen av støttetiltak for fiske
rinæringen i 1983 og 1984. 
St.meld. 43, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 195, 
S.tid. 3117 (10.6.86). 

10. Dei statsgaranterte låna i Noregs Bank til 
tilverking og omsetjing av fisk i 1985 og 
om fornying av garantifullmakta for slike 
lån. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 203, 
S.tid. 3157 (12.6.86). 
(l forslag framsatt - ikke bifalt.) 
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11. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
1010 Fiskeridirektoratet 
1012 Oppsyn m.m. 
1020 Fiskeridirektoratets institutter 
2414 Statens Fiskarbank 

12. Fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 73, ref. S.tid. 2482-2485, Innst. S. 
232, S.tid. 3458-3470 (17.6.86). (Jf. sak 6.) 

13. Statens engasjement i Finotro AlS. 
(Vedlegg: Resultatregnskap Finotro NS 
og konsernet 1981-85 og Resultatregn
skap og balanse pr. 31.12.85 for Finotro 
AlS og konsernet.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 244, 
S.tid. 3504-3508 (18.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å ta opp 
med Sovjetunionen bedret kontroll med 
fisket og ressursene i «gråsonen» i Ba
rentshavet, S.tid. 217-218 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om 
skjelltrål.ersaken blir lagt fram for Stor
tinget i form av en melding, S.tid. 224-225 
(23.10.85). 

3. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om støtte
tiltak til fiskeflåten og industrien pga. 
feilslått sommerloddefiske, S.tid. 250-251 
(30.1 0.85). 

4. Sp.spm. fra Finn Knutsen om økning av 
torskekvoten til ferskfisktrålerne, S.tid. 
251 (30.10.85). 

5. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om for
slaget fra Direktoratet for N aturforvalt
ning om totalforbud mot drivgarnsfiske 
etter laks, S.tid. 255-256 (30.10.85). 

6. Sp.spm. fra Finn Knutsen om bedre 
samarbeid mellom Olje- og energidepar
tementet og fiskeriorganisasjonene når 
nye oljefelt planlegges, S.tid. 472-473 
(8.11.85) 

7. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om en søk
nad til Norges Fiskeriforskningsråd om 
bevilgning på 350.000 kr. i tre år for å utfØ
re giftprøver på skjell av alle slag, S.tid. 
474 (8.11.85). 

8. Sp.spm. fra Nils O. Golten om retningslin
jer for lisensierte valutalån til fiskefartøy, 
S.tid. 483 (13.11.85). 

9. Sp.spm. fra Oddvar Majala om en helår
lig hjelpetjeneste for fiskeflåten i Sval
bardområdet, S.tid. 726 (20.11.85). 

10. Sp.spm. fra Oddvar Majala om styring 

med utbygging av fabrikktrålere, S.tid. 
1290 (4.12.85). 

11. Sp.spm. fra Finn Knutsen om samarbeide 
med arbeidskraftsmyndighetene ved til
deling eller overføring av konsesjoner in
nen torske- og rekefiskeriene, S.tid. 1935-
1936 (29.1.86). 

12. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om å tilde
le kyst- og bankflåten i Nord-Norge små
tråltillatelse, S.tid. 2028-2029 (12.2.86). 

13. Sp.spm. frå Nils O. Golten om korleis fis
kerinæringa i større grad sjølv kan bidra 
med midlar til nødvendig forsking i fis
keoppdrett, S.tid. 2060-2061 (19.2.86). 

14. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en effektiv 
isbrytertjeneste langs bl.a. Sørlandskys
ten, S.tid. 2208 (12.3.86). 

15. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om presise
ring av saltvannsfiskerilovens bestemmel.
ser om vern av fiskernes tradisjonelle fis
keplasser, S.tid. 2208-2209 (12.3.86). 

16. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Asl.e Amundsen, om statlige tiltak for å 
dempe skadevirkningene etter det feil
slåtte vinterfisket, S.tid. 2414-2415 
(16.4.86). 

17. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Asle Amundsen, om tiltak for å møte 
gjeldskrisen for kystfiskeflåten, S. tid. 
2423-2424 (16.4.86). 

18. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om total
forbod mot drivgarnsfiske etter laks frå 
sesongen 1989, S.tid. 2797 (21.5.86). (Truk
ket tilbake). 

19. Sp.spm. frå Nils O. Golten om klarering av 
nokre område på norskekysten der nors
ke fiskarar kan levere fangst til russiske 
fabrikkskip, S.tid. 2956-2957 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 28. april 1972 om Statens 
Fiskarbank. 
(Bortfall av tinglysningssamtykke for ob
ligasjoner med prioritet etter Fiskarban
kens.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O. tid. 61-
62 (10.12.85), Besl. O. 14, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Endring i lov av 5. desember 1917 nr. l om 
registrering og merking av ]tSkefartøyer 
og lov av 28. mai 1959 nr. 12om kvalitets
kontroll med fisk og fiskevarer o.a. 
(Hjemmel for innkreving av gebyrer for 
tjenester fra Fiskeridepartementets kon
trollverk og Rettledningstjenesten.) 
Ot.prp.16, ref. O.tid. 4, Innst. O. 8, O.tid. 62 
(10.12.85), Besl. O. 15, L.tid. 20 (16.12.85). 
Lov av 20. desember 1985. 

3. Privat lovforslag fra Roger Gudmundseth 
og Rolf Nilssen datert 11. februar 1986 om 
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endringer i lov 6. desember 1968 om tiltak 
mot sjukdommer hos ferskvannsfisk. (Øko
nomisk kompensasjon til oppdretter ved 
inngrep fra det offentlige og hjemmel til å 

pålegge næringen en egen produktav
gift.) 
Dok. 8: 7, ref. O.tid. 135, Innst. O. 36, O.tid. 
222 (17 .4.86) og vedtatt sendt Regjeringen. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontrollverk 
1012 Oppsyn m.m. 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 
1021 Drift av forskningfartøyene 
1022 Norges fiskeriforskningsråd 
l 040 4040 Til gjennomfØring av fiskeri-

avtalen 
l 050 Tilskudd til fiskeriformål 
l 052 Erstatninger m.m. 
2414 Statens fiskarbank 
(l forslag fra Asle Amundsen vedtatt over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1636 Rentestøtte ved fiskebåt

finansiering 
3. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1987. 

St.prp. l. Tillegg 14, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1731-1751 
(12.12.86). 
(l forslag fra Peter Angelsen vedtatt over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell

fangstfartøyer). 
St.meld. 41 (1985-86), ref. S.tid. 2632 (1985-
86), Innst. S. 12, S.tid. 319-328 (30.10.86). 

2. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Finotro 
AlS, Norges Fiskeredskapsimport, Sunn
møre Fiskeindustri A/S og Statens Fis
karbank i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 121, S.tid. 2947-
2948 (8.4.87). 

(l forslag fra Hans Svendsgård på vegne 
av komiteens medlemmer se REGJERIN
GEN OVERSENDT I.) 

3. Suppleringsvalg av leder i styret for Sta
tens Fiskarbanks avdeling i Tromsø. 
Ref. S.tid. Innst. S. 126, S.tid. 2948 (8.4.87). 

4. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1985 og 1986. 
(Vedlegg: l. Melding fra Statens Fiskar
bank om virksomheten i 1985. 2. Melding 
fra Statens Fiskarbank om virksomheten 
i 1986. 3. Retningslinjer for Statens Fis
karbanks utlånsvirksomhet i 1985 og 1986. 
4. Møte i Rådet for Statens Fiskarbank 
1986. 5. Møte i Rådet for Statens Fiskar
bank 1987.) 
St.meld. 59, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 243 
(ikke-beh.), S.tid. 4001 (10.6.87). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
l 040 Til gjennomføring av fiskeri

avtalen 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om miljøvern

ministerens syn på forbud mot drivgarns
fiske etter laks, S.tid. 51-52 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om fiskeriminis
terens syn på forbud mot drivgarnsfiske 
etter laks, S.tid. 52 (15.10.86). 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om planer for 
gebyr på kulingvarsler over kystradio
stasjonene, S.tid. 565 (12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om forbudet 
mot drivgarnsfisket etter laks, S.tid. 790-
791 (19.11.86). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om kontroll
kapasiteten for skjell på Sørlandet, S.tid. 
791-792 (19.11.86). 

6. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om større 
torskekvoter og anledning til å ta kvoten 
med trål, S.tid. 792 (19.11.86). 

7. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om 26 nye 
trålkonsesjoner gitt fiskere i de tre nord
ligste fylker, S.tid. 793-794 (19.11.86). 
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8. Sp.spm. frå Nils O. Golten om at fleire fis
kebåtreiarar har fått avslag på søknadane 
om å skifta ut dei gamle ringnotbåtane, 
S.tid. 1618-1619 (10.12.86). 

9. Sp.spm. frå Nils O. Golten om å heva ton
nasjegrensa på navigatørsertifikata slik 
at dei utdanna navigatørane kan føra dei 
store fiskefartøya som vert bygde i dag, 
S.tid. 1922-1923 (7.1.87). 

10. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
hva som kan gjøres for å få til en mer rett
ferdig tilbakeføring av den innbetalte fis
ketrygdavgiften fra bl.a. fiskere i Hed
mark og Oppland, S.tid. 1924 (7.1.87). 

11. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å endre lov 
om avsetning til konsolideringsfond slik 
at fiskere og gardbrukere kan benytte av
setningsordningen til å bedre likvidite
ten, S.tid. 2078-2079 (28.1.87). 

12. Sp.spm. frå Nils O. Golten om invasjonen 
av kyst- og grønlandssel og skadeverkna
dene for fiskarane, S.tid. 2089-2090 
(28.1.87). 

13. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om beskyttel
se av ungfisken i Barentshavet, S.tid. 
2120-2121 (4.2.87). 

14. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om tonna
sjegrensen på utskifting av trålere, S.tid. 
2215-2216 (11.2.87). 

15. Sp.spm. fra AsbjØrn Sjøthun om den ma
ritime kompetanse sysselmannen rår over 
på Svalbard og den økte norske fiskeri-

virksomheten i området, S.tid. 2644-2645 
(25.3.87). 

16. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om endring 
av størrelsesgrensen for småtrålere slik at 
småtrålkonsesjon kan gis havfiskefartøy i 
Finnmark, S.tid. 2736 (1.4.87). 

17. Sp.spm. frå Britt Harkestad om råstoff
mangel til fiskeindustrien i Finnmark og 
praktiseringa av råfisklova, S.tid. 2736-
2737 (1.4.87). 

18. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om tildeling 
av småtrålkonsesjoner til fiskere som for 
kort tid siden solgte sine fartøy med bl.a. 
rekekonsesjoner ut av fylket, S.tid. 3090 
(6.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om 

Statens Landbruksbank og i visse andre 
lover. (Avvikling av rådene i Statens 
Landbruksbank, Distriktenes utbyg
gingsfond og Statens Fiskarbank.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 248, Innst. O. 70, 
O.tid. 439-440 (29.5.87), Besl. O. 75, L.tid. 
81 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

2. Lov om oppheving av lov av 13. februar 
1953 om Norges Fiskeredskapsimport. 
(Vedlegg: l. Loven av 13. februar 1953, 
med endringer. 2. Årsmelding for drifts
året 1986.) 
Ot.prp. 86, ref. O. tid. 520 (13.6.87) og utsatt. 

1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart, Forbruker-og administra
sjonsdepartementet, Kultur-og viten
skapsdepartementet, Kommunal-og ar
beidsdepartementet, Finans-og tolldepar
tementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansie

ring 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 

Budsjett-kap.: 
1005 Beredskapstiltak 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 
1012 
1013 4013 
1020 4020 
1021 
1022 

Fiskeridirektoratets kontrollverk 
Oppsyn mm 
Rettledningstjenesten 
Fiskeridirektoratets institutter 
Drift av forskningsfartøYene 
Norges fiskeriforskningsråd 

l 040 4040 Til gjennomfØring av fiskeri-
avtalen 

l 050 Tilskudd til fiskeriformål 
1052 Erstatninger mm 
2414 Statens fiskarbank 
(l forslag fra Asle Amundsen vedtatt 
sendt Regjeringen se REGJERINGEN 
OVERSENDT.) 

3. Støttetiltakfor fiskerinæringenfor 1988. 
St.prp. l. Tillegg 14, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1673-1687 
(14.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
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U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 under kap. 1040, post 70 Til garanti
ordning for fiskere og om tilleggsbevilg
ning under kap 1065, post 01 Lønn og 
godtgjørelser. (Fyrtjenesten.) 
St. prp. 37, ref. S.tid. 938, lnnst. S.52, S.tid. 
1609-1610 (10.12.87). 

2. Sør-Varanger kommunestyre sender utta
lelse om situasjonen for fiskeværet Bug
ØYnes. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1985 og 1986. 
(Vedlegg: l. Melding fra Statens Fiskar
bank om virksomheten i 1985. 2. Melding 
fra Statens Fiskarbank om virksomheten 
i 1986. 3. Retningslinjer for Statens Fis
karbanks utlånsvirksomhet i 1985.4. Møte 
i Rådet for Statens Fiskarbank 1986. 5. 
Møte i Rådet for Statens Fiskarbank 
1987.) 
St.meld. 59 (1986-87), ref. S.tid. 3343 (1986-
87), Innst. S. 92, S.tid. 2635-2640 (23.3.88). 

4. Den konstitusjonelte kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Finotro 
AJS, Norges Fiskeredskapsimport, Sunn
møre Fiskeindustri AlS og Statens Fis
karbank i 1986 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 130, S.tid. 2640 
(23.3.88). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen på vegne av 
Fremskrittspartiet datert 9. desember 
1987 om søknad fra fiskebåtreder Svein 
Pedersen om å kondemnere «M/S Ishav» i 
stedet for «M/S Helnes». 
(Vedlegg til innst.: L Nordkapp Havfiske
selskap søknad om kondemneringstil
skudd, herunder beskrivelse av fartøyets 
standard. 2. Takstnemndens vurdering av 
fartøyets tilstand, samt takstverdi. 3. Brev 
fra Statens Fiskarbank til Fiskerideparte
mentet, datert 8. mai 1985. 4. Brev fra Fis
keridepartementet til Nordkapp Havfis
keselskap AlS, datert 13. juni 1985. 5. Er
klæring fra Nordkapp Havfiskeselskap 
AJS. 6. Erklæring fra Tjeldsund Skraphan
del, datert 4. oktober 1985. 7. Brev fra Sta
tens Fiskarbank til Fiskeridepartementet, 
datert 17. november 1987. 8. Telex til sjØ
farts- og fiskerikomiteen fra Bertheus J. 
Nilsen AlS, v/Ådne Søyland, Harstad, da
tert 18. januar 1988. 9. Registreringsdoku
ment fra Skipsregisteret. 10. Brev fra Carl 
l. Hagen til sjøfarts- og fiskerikomiteen, 
datert 3. februar 1988. 11. Brev fra 
Fremskrittspartiets stortingsgruppe 
v/Carl l. Hagen til sjøfarts- og fiskeriko
miteen, datert 10. februar 1988.) 

Dok. 8:11, ref. S.tid. 1631, Innst. S. 106, 
S.tid. 2926-2966 (19.4.88). 
(2 forslag hvorav l ikke bifalt, 2 punkter i 
det andre forslaget -ikke bifalt, l punkt 
trukket tilbake og l punkt enstemmig bi
falt.) 

6. Valg av medlemmer med varamedlem
mer til Statens Fiskarbanks hovedstyre og 
avdelingsstyrer. 
Innst. S.250, S.tid. 3877 (6.6.88). 

7. Gjennomføringen av støttetiltak for fiske
rinæringen i 1985 og 1986. 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 315, 
S.tid. 4291 (11.6.88), og vedtatt utsatt. 

8. Ekstraordinære økonomiske tiltak til 
kystflåten i 1988. 
St.prp. 138, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 319, 
S.tid. 4291-4302 (11.6.88). 
(l forslag bortfalt.) 

9. Forslag fra Carl I. Hagen datert 11. februar 
1988 om å frita fiske-og fangstfartøy fra å 
betale mineral- og smøreoljeavgift. 
Dok. 8:23, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 297, 
S.tid. 4377-4381 (13.6.88), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. neste sak og Ill, sak 10.) 

10. Nedsatt avgift på mineralolje for fiskefar
tøy registrert i merkeregistret for fiskefar
tøy. (Fritak for mineral-og smøreoljeavgift 
for fartøy registrert i merkeregisteret.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 297, 
S.tid. 4377-4381 (13.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og Ill, sak 10.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bedring av 

ressursovervåkingen i Barentshavet, 
S.tid. 55-56 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om likebe
handling ved tiltak etter ulykker i fiske
flåten i forhold til det som skjer innen an
nen virksomhet, S.tid. 58-59 (14.10.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hvor
for Sør-Trøndelag er kraftig underfordelt 
når det gjelder konsesjonsregulerte fiske
rier, S. tid. 555-556 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om trålernes 
videre tilknytning til fiskebruket i Bugøy
nes (Trukket tilbake.), S.tid. 918 (25.11.87). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å forhindre 
kondemnering av MIS Helnes, S.tid. 1590-
1591 (9.12.87). 

6. Sp.spm. fra Kari Helliesen om når Regje
ringen vil legge fram proposisjon om er
statning til fiskerne for ulemper med pe
troleumsvirksomheten, S.tid. 1966-1967 
(13.1.88). 

7. Sp.spm. fra Finn Knutsen om endring i 
forskriftene om kondemnering av far-
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tøyer. (Trukket tilbake), S.tid. 1967 
(13.1.88). 

8. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om etterføl
ger etter distriktssjefen ved Kontrollver
kets kontor i Trondheim, S.tid. 1999 
(20.1.88). 

9. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å gjere om 
småtråZkonsesjonane tildelt fiskarar i 
Nord-Norge til ferskfiskkonsesjonar, 
S.tid. 2078-2079 (3.2.88). 

10. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om den ster
ke Økningen i mineraloljeavgiften og om 
fiskeriene kan fritas for denne avgiften, 
S.tid. 2123-2124 (10.2.88). 

11. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om over· 
beskatning av rekebestanden i Skager
rak, S. tid. 2176-2177 (17 .2.88). 

12. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om tiltak for å 
opprettholde den gjenværende delen av 
kystflåten, S.tid. 2513 (16.3.88). 

13. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om statlige 
likviditetslån til kystflåten i Nord-Norge, 
S.tid. 2514 (16.3.88). 

14. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om fiskerimi
nisterens uttalelser i Fredagsforum 4. 
mars om situasjonen for kystfiskeflåten i 
Finnmark, S.tid. 2514-2515 (16.3.88). 

15. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Asle Amundsen om strengere reaksjoner 
mot utenlandske trålere pga. fangstover
tredelser, S.tid. 2610 (23.3.88). 

16. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om små
trålkonsesjonar tildelt Finnmark for å 
byggje nye fartøy, S.tid. 2875-2876 
(13.4.88). 

17. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om den 
svake loddebestanden, S.tid. 2876-2877 
(13.4.88). 

18. Sp.spm. fra Nils O. Golten om en rapport 
frå Statens forurensningstilsyn som syner 
at mykje av fisken omkring oljeplattfor
mane i NordsjØen er oljeforureina, S.tid. 
2976-2977 (20.4.88). 

19. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om de nye 
beregningene av torskebestanden fra 
Havforskningsinstituttet og vurdering av 
ressurssituasjonen i Barentshavet. (Truk
ket tilbake), S.tid. 3079 (27.4.88). 

20. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om under
bemanning ved Kontrollverket i Trond
heim, S.tid. 3334-3335 (11.5.88). 

21. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å 
minske tallet på trålkonsesjoner for å 
gjenskape miljømessig balanse i kyststrø
kene, S.tid. 3362-3363 (18.5.88). 

22. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om innfØ
ring av leveringsplikt til fiskemottak i 
Finnmark, S.tid. 3363 (18.5.88). 

23. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å gi 
statsgaranti for rognkjeksfisket, S.tid. 
3363-3364 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om oppheving av lov av 13. februar 

1953 om Norges Fiskeredskapsimport. 
(Vedlegg: l. Loven av 13. februar 1953, 
med endringer. 2. Årsmelding for drifts
året 1986.) 
Ot.prp. 86 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
23, O.tid. 181-185 (10.12.87), Besl. O. 26, 
L.tid. 20 (16.12.87). Lov av 20. mai 1988. 

2. Endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om salt
vannsfiske m. v. og i visse andre lover. 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 804 (6.6.88), og ved
tatt utsatt. 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.11. fra 
fiskeriministeren til komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1010 4010 Fiskeridirektoratet 
1011 4011 Fiskeridirektoratets kontroll-

verk 
1012 Oppsyn m.v. 
1013 4013 Rettledningstjenesten 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 
1021 Dr.ift av forskningsfartøyene 
1022 Norges fiskeriforskningsråd 
l 040 4040 Til gjennomfØring av fiskeri-

avtalen 
l 050 Tilskudd til fiskeriformål 
1052 Erstatninger m.m. 
2414 Statens fiskarbank 
(25 forslag, hvorav 2 fra Rolf Nilssen bifalt 
og l fra Asle Amundsen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinan

siering 
3. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1989. 

St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1853, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 2060-2070 
(16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Gjennomføringen av støttetiltak for fiske

rinæringen i 1985 og 1986. 
St.meld. 53 (1987-88), ref. S.tid. 3416 (1987-
88), lnnst. S. 315 (1987-88), S.tid. 48-66 
(10.10.88). 

2. Ekstraordinære økonomiske tiltak for fis
kerinæringen i 1988. 
(Vedlegg til innst.: To brev datert 5. og 6. 
oktober 1988 fra Finansdepartementet til 
sjøfarts- og fiskerikomiteen om iverkset
telse av fritak fra mineraloljeavgift for far
tøy registrert i merkeregisteret.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 33, Innst. S. 3, S.tid. 48-
66 (10.10.88). 

3. Fylkesordførerne i Finnmark, Troms og 
Nordland sender uttalelse om de økono
miske problemer i fiskerinæringen og i 

kommuner og distrikt som er avhengig av 
denne næringen. 
Ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlagt proto
kollen. 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 1634 Støtte ved skipsfinansiering og 
kap. 1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinan
siering. 
St.prp. 37, ref. S.tid. 998, Innst. S. 54, S.tid. 
1848-1852 (12.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

5. Interp. fra Oddvar J. Majala om å forbed
re veiledningen og styrke rettledningstje
nesten i fiskerinæringen. 
S.tid. 2268-2277 (17 .1.89). 

6. Forslag fra Kjellbjørg Lunde i forbindelse 
med Økokatastrofen i Barentshavet. (Kon
sekvenser for fiskerinæringen.) 
Dok. 8:48 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
106, S.tid. 2832-2850 (14.3.89) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 

7. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskein
dustri A/S og Statens Fiskarbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 133, S.tid. 3187 
(12.4.89). 

8. Kondemneringsordningar m.v. for fiske
båtar. 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 225 
(ikke-beh.), S.tid. 4103 (5.6.89). 

9. Likviditetslån til fiskerinæringen i 1989 
og finansiering av havbeiteprosjekter. 
St.prp. 136, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 299, 
S.tid. 5056-5064 (19.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om støtte

tiltakene som slår dårlig ut for fiskerne i 
Sør-Trøndelag, S.tid. 82-83 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Galten om å betra 
kontrollsystemet i fiskeria, S.tid. 1014 
(23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Steinar Eriksen, framsatt av 
Berit Oppegaard om en fast ordning 
med inspektører som plasseres periodevis 
ombord i fiskefartøyene, S.tid. 1016 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om ressurs
grunnlaget for nordsj ø sild og makrell ved 
bruk av flytetrål i ringnotflåtens fiske, 
S.tid. 1662-1663 (7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Britt Harkestad om ei revur
dering av forbodet mot drivgarnfiske et
ter laks, S.tid. 2210-2211 (11.1.89). 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 



-143- Fiskerier 

6. Sp.spm. fra Thea Knutzen om å fjerne for
budet mot samfiske etter sild, S.tid. 2283-
2284 (18.1.89). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bestem
melser i regelverket for å oppta valuta
lån, som diskriminerer flere fiskebåtrede
rier i Nord-Norge med mer enn 10% kom
munal eierandel, S.tid. 2297 (18.1.89). 

8. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om kva 
for tiltak miljøvernministeren vil setja i 
verk for å få opp bestanden av villaks, 
S.tid. 2525-2526 (8.2.89). 

9. Sp.spm. fra Nils O. Golten om utdeling av 
konsesjon for forsøksfiske med bomtrål 
etter flatfisk til ein utanlandsk statsbor
gar, S.tid. 2531 (8.2.89). 

10. Sp.spm. fra Nils O. Golten om dispensa
sjon fra sjøfartslova ved konsesjon til bom
tråling til nederlandsk statsborgar, S.tid. 
2715-2716 (22.2.89). 

11. Sp.spm. fra Kjell Furnes om ei revisjon av 
rapporteringslova som er sett i verk over
for fabrikkskipsflåten, S.tid. 2798 (8.3.89). 

12. Sp.spm. fra Nils O. Golten om innskjer
ping av kravet til drift i ringnotfiske, S.tid. 
2931 (29.3.89). 

13. Sp.spm. fra Britt Harkestad om den 

lange behandlingstida ved søknad om er
vervsløyve for fiskefartøy, S.tid. 2931-2932 
(29.3.89). 

14. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om at Finn
marks-fiskerne må få behandlet sine fi
nansieringssøknader i Statens Fiskar
bank, S.tid. 3164 (12.4.89). 

15. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om tiltak for å 
lette kystkommunenes situasjon, S.tid. 
3762 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om salt

vannsfiske m. v. og i visse andre lover. 
(Trålfiskeloven og lov om regulering av . 
deltakelse i fisket.) 
Ot.prp. 77 (1987-88), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
20, O.tid. 140-151 (14.12.88), Besl. O. 36, 
L. tid. 20-22 (19.12.88). Lov av 23. desember 
1988. 

2. Endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om salt
vannsfiske m. v. og i lov 14. desember 
1951 nr. 3 om omsetning av råfisk. (Tiltak 
for å bedre koordingeringen av kontroll
funksjonene.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 618, Innst. O. 101 (ik
ke-beh.), O. tid. 715-716 (1.6.89), 
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FISKERIREGULERING 

Omfatter bl.a.: Fiskeriavtaler,fiskerigrenser,fiskestopp, lakseZoven, oppsynsskip, trålfrie soner. 
Se også: FANGST, FISKEFOREDLING, FISKEOMSETNING, FISKERE, FISKERIER, 
HAVBRUK. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om forbud mot 
sildefisket i Osanpollen i Svolvær havn og 
at fiskere og myndigheter blir kjent med 

gjeldende bestemmelser, S.tid. 2058-2059 
(19.2.86). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om kontroll
ordninger for regulering av torskefisket i 
Nord-Norge, S.tid. 2059-2060 (19.2.86). 

1986-87 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om å opp

heve fiskestoppen for kystflåten i desem
ber måned, S.tid. 1617 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om totalfre
ding for rekefiske i 1987 i Barentshavet, 
S.tid. 2216-2217 (11.2.87). 

3. Sp.spm. frå Nils O. Galten om å tildela 
ringnotflåten i Nord-Norge torskekvote i 
ein overgangsperiode, S.tid. 2217 (11.2.87). 

4. Sp.spm. fra Britt Harkestad om tildeling 
av reke/torskekonsesjonar til Fedje kom
mune, etter vedtaket om å innstille kval
fangsten, S.tid. 2337 (18.2.87). 

5. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å regulere re
kefisket i Skagerak, S.tid. 2377-2378 
(4.3.87). 

6. Gr. spm. fra Hanna Kvanmo om å for
hindre sterk beskatning av ikke gytemo
den fisk , S.tid. 3274-3276 (18.5.87). 

1987-88 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Britt Harkestad om ein fiske
stopp for faste reiskapar i påskehelga, 
S. tid. 2042-2043 (27 .1.88). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Norges 
Naturvernforbunds krav på fast plass i Re
guleringsrådet for fiskeria, S.tid. 3169 
(4.5.88). 

3. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om ressurs
situasjonen i Barentshavet, S.tid. 3335-
3336 (11.5.88). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kravet 
frå Norges Naturvernforbund om fast 
plass i Reguleringsrådet for fiskeria, 
S.tid. 3361 (18.5.88). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å heve 

minstemålet for torsk til 50 cm, S.tid. 3364 
(18.5.88). 

6. Gr.spm. fra Steinar Eriksen om strengere 
regulering og kontroll av fisket i Barents
havet, S.tid. 3593-3596 (27.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig endring i lov av 29. mai 1981 

nr. 38om viltet og om endringer i lov av 6. 
mars 1964 om laksefisket og innlandsfis
ket. (Regulering av og forbud mot bruk av 
skadelige redskapstyper og påbud om 
nedsenking av garnredskap.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 438, Innst. O. 72, 0 .
tid. 709-713 (26.5.88), Besl. O. 85, L .tid. 99 
(2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
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1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Golten om forbodet 

mot drivgarnfiske etter laks som gjer at 
ca. 1500 kystfiskarar misser ein stor del av 
årsinntekta si, S.tid. 73 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Nils O. GoZten om prov på at 
russarane fiskar med for liten maskevid
de, S.tid. 2797-2798 (8.3.89). 

3. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å oppheve 
den planlagte fiskestoppen og ellers bidra 
til å avhjelpe den håplØse Økonomiske si
tuasjon for kystfiskerne, S.tid. 2799 
(8.3.89). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om rovfiske 
på norsk vårgytende sild og forurens
ningene som følger av at sild råtner ned i 
fjordene, S.tid. 2864-2865 (15.3.89). 

5. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om Kystvak
ten har lovhjemmel for bortvisning av fis-

11 

kere fra Moskenesgrunnen, S.tid. 3365 
(26.4.89). 

6. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om dumping 
av fersk fisk for mer enn l milliard kr i ha
vet, S.tid. 3365-3366 (26.4.89). 

7. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Tora Aasland Houg om situasjonen for 
kystfiskerne pga. fiskestoppen, S.tid. 
3418-3419 (3.5.89). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen om åpningen 
av Moskenesgrunnen for trålfiske i gyteti
den for skrei, S. tid. 3420-3421 (3.5.89). 

9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utenlands
ke tråleres brudd på reglene for fiske i fis
kevernsonen ved Svalbard, S.tid. 3937-
3938 (31.5.89). 

10. Sp.spm. fra Ranveig FrøiZand om av
grensning av laksefiske i elvar og på 
sjøen, S.tid. 3944 (31.5.89). 
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FN 

Omfatter bl.a.: FAO, FN-sambandet, internasjonale fond, UNCTAD, UNESCO, UNICEF. 
Se også: FN-STYRKER, FREDSARBEID, JNTERNASJONAL RETI, MENNESKERETIIG
HETER, NEDRUSTNING, UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

140 Tilskudd til FN-sambandet 
141 Tilskudd til internasjonale fond 

1270 Bilateral bistand administrert av 
internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under FN 
2. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 

1986 vedrørende utviklingshjelp under 
kapitlene 1212 (nytt), 1271 og 1299. 
St.prp. l. Tillegg 7. Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 824-887 (26.11.85). 
1271 Multilateral bistand under FN 

n. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og FNs vitenskaps- og teknolo
gifond (UNFSSTD) angående et data
prosjekt ved Asian Institute of Technology 
(AlT) i Bangkok. 
St.prp. 8, ref. S.tid. 241, Innst. S. 67, S.tid. 
1589 (12.12.85). 

2. Norges deltagelse på verdenskonferan
sen for å gjennomgå resultatene av FNs 
kvinnetiår i Nairobi 15. til 26. juli 1985. 
(Vedlegg: l. Rapport om Norges deltagel
se på Nairobikonferansen. 2. Nairobi-stra
tegien for kvinneframgang. 3. Statsråd 
Astrid Gjertsens innlegg i generaldebat
ten 16. juli 1985.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 2788, Innst. S. 179 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

3. FNs Internasjonale Ungdomsår 1985. 
(Vedlegg: Rapport fra hovedkomiteen for 
FNs Internasjonale Ungdomsår.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 205 
(ikke-beh.), S.tid. 3114 (10.6.86). 

4. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
40. ordinære Generalforsamling og den 
gjenopptatte 39. ordinære Generalfor
samling. 
(Vedlegg: l. Utenriksminister Svenn 
Strays innlegg i generaldebatten. 2. Uten
riksminister Svenn Strays innlegg ved 
markeringen av FN s 40-årsjubileum 22. 
oktober 1985.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 265, 
S.tid. 3571-3581 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om fel
les nordiske initiativ i FN om internasjo
nale tiltak mot Sør-Afrika, S.tid. 1861-
1862 (15.1.86). 

2. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om ratifika
sjon av FNs konvensjon mot tortur, S.tid. 
1871-1872 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om ret
ningslinjer for tildeling av 650 000 kr til 
disposisjon for organisasjoner til ulike ak
tiviteter i FNs internasjonale fredsår, 
S.tid. 2006-2007 (12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om Norges stem
megivning på det siste møtet i FNs men
neskerettighetskommisjon om at Tyrkia 
skulle tas av dagsordenen, og Amnestys 
deltakelse i UDs menneskerettsutvalg, 
S.tid. 2410-2411 (16.4.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

140 Tilskudd til FN-sambandet 
141 Tilskudd til internasjonale fond 

1270 Bilateral bistand administrert 
av internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under FN 
2. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 

1987 vedrørende utvikUngshjelp under 
kapitlet 1271. 
St.prp. l. Tillegg 4. Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 926-981 (25.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1271 Multilateral bistand under FN 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (3 pansrede 
personellkjøretøyer til FN -styrken). 
St.prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (FN s finansielle krise, hand
lingsplan for en ny økonomisk verdensor
den.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

3. Endringer på budsjettet for 1986 under di
verse kapitler administrert av Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. (Multilateral bistand under 
FN.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 573, Innst.S. 54, S.tid. 
1574-1579 (9.12.86). 

4. FNs Internasjonale Ungdomsår 1985. 
(Vedlegg: Rapport fra hovedkomiteen for 
FN s Internasjonale ungdomsår.) 
St.meld. 44 (1985-86), ref. S.tid. 2637 (1985-
86), Innst. S. 77, S.tid. 1944-1959 (8.1.87). 

5. Horten formannskap sender henstilling 
om at Stortinget og Regjeringen må arbei
de ennå mer aktivt i FN for at forsyninger 
av mat og medisiner sikres til flyktninge
leirene i Libanon, og at FN-styrkene i Li
banon brukes for å sikre at forsyningene 
kommer fram og for flyktningenes eksi
stens. 
Ref. S.tid. 2832 (6.4.87), og vedlagt proto
kollen. 

6. Norges deltakelse på verdenskonferan
sen for å gjennomgå resultatene av FNs 
kvinnetiår i Nairobi 15. til 26. juli 1985. 

(Vedlegg: l. Rapport om Norges deltakel
se på Nairobikonferansen. 2. Nairobi-stra
tegien for kvinneframgang. 3. Statsråd 
Astrid Gjertsens innlegg i generaldebat
ten 16. juli 1985.) 
St.meld. 48 (1985-86), ref. S.tid. 2788 (1985-
86), Innst. S. 151, S.tid. 3289-3304 (19.5.87). 

7. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (FN -organisasjonen, Verdens
kommisjonen for miljØ og utviking.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

8. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners· 
41. ordninære Generalforsamling, den 
gjenopptatte 40. ordinære Generalforsam
ling, den 13. spesialsesjonen om den kri
tiske Økonomiske situasjonen i Afrika og 
den 14. spesialsesjonen om Namibia. 
(Vedlegg: Statsminister Gro Harlem 
Brundtlands innlegg i generaldebatten 
under FNs 41. Generalforsamling, 22. sep
tember 1986. Særskilt vedlegg: Rapport.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2555, Innst. S. 248, 
utenriksdebatt S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

9. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
diverse kapitler administrert av Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. (Kap. 1203, bev. til FN-sam
bandet i forbindelse med kampanje om 
nord/sør-spørsmål, informasjon om FN s 
bolignødår, kap. 1271, FNs fond for narko
tikakontroll (UNFDAC) - narkotikapro
sjekt i Bolivia, reduksjon av bev. til UNI
CEF.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 250, 
S.tid. 3928-3933 (10.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om No reg 

vil ta initiativ i FN til ein internasjonal 
konferanse om nedbyggjing av atom
kraftverk i verda, S.tid. 292-293 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken 
status FN s dekret og resolusjoner om ik
ke samhandel med Namibia har, S.tid. 
293-294 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
muligheten for tilbaketrekking av de viet
namesiske okkupasjonstroppene når 
motstandsbevegelsen, inkludert Pol Pots 
Røde-Khmer-styrker, representerer Kam
puchea FN, S.tid. 1607-1608 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Reidar Due om norske leve
ranser til FN-markedet, S.tid. 2113-2114 
(4.2.87). 
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5. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om uten
riksministeren vil gå inn for at Syrias og 
PLOs virksomhet i Libanon og ellers i 
Midt-Østen blir gjort til gjenstand for en 
egen debatt i FN, S .tid. 2518-2519 (11.3.87). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om mulig
heten for at frigjØringsbevegelsen i Af
ghanistan kan få observatørstatus i FN, 
S.tid. 3008 (29.4.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp m. fl. 
Budsjett-innst. 8.3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 TiLskudd til internasjonale 
organisasjoner 

140 TiLskudd til FN-sambandet 
141 Tilskudd til internasjonale fond 

1270 Bilateral bistand administrert av 
internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (FNs finansielle krise, moder
niserings-og reformprosess, et FNs minis
terråd.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

2. De Forente Nasjoners 7. Konferanse om 
Handel og Utvikling (UNCTAD VII) i Ge
neve 9. juli-3. august 1987. 
(Vedlegg: l. Sluttdokumentet fra UNC
TAD VII. 2. Norges hovedinnlegg ved 
utenriksminister Thorvald Stoltenberg. 3. 
Norges. innlegg om de minst utviklede 
land, ved statsråd for utviklingshjelp Ves
la Vetlesen. 4. Presentasjon av rapporten 

fra Verdenskommisjonen for miljØ og ut
vikling, ved statsminister Gro Harlem 
Brundtland. 5. Organisatoriske spørsmål. 
6. Enkelte forkortelser og spesialuttrykk.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2765, Innst. S. 199 
(ikke-beh.), S.tid. 3394 (20.5.88). 

3. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
42. ordinære Generalforsamling. 
(Vedlegg: l. Innlegg av utenriksminister 
Thorvald Stoltenberg i FN s 42. General
forsamling, 22. september 1987. 2. Rap
port om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62, ref. S.tid. 4260 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Elsie Brandsvoll om påstan

der om Økonomiske misligheter ved UNR
WA i forbindelse med kidnappingssaken i 
Libanon, S.tid. 2603-2604 (23.3.88). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
stemmegivning i FN i forbindelse med en 
resolusjon om av-kolonisering av Ny
Caledonia, S. tid. 3330-3331 (11.5.88). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å få 
stoppet den syrisk/iranske infiltrasjon i 
Libanon gjennom FN, S.tid. 3357-3358 
(18.5.88). 

4. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om hvem 
som skal representere Palestina-araber
ne ved en eventuell fredskonferanse om 
«Vestbredden», S.tid. 3358 (18.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Deltaking i internasjonale organi
sasjoner 

140 Tilskudd til FN-sambandet 
141 Tilskudd til internasjonale fond 

1270 Bilateral bistand administrert av 
internasjonale organisasjoner 
(multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) 

n. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 

42. ordinære Generalforsamling. ·· 
(Vedlegg: l. Innlegg av utenriksminister 
Thorvald Stoltenberg i FN s 42. General
forsamling, 22. september 1987. 2. Rap
port om Norges deltakelse.) 
St.meld. 62 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
S. 49, S.tid. 1925-1949 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1988 un
der ulike kapittel administrerte av Utan
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 1271 Multilateral 
bistand under FN - oppfølging av funk
sjonshemmedes tiår.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 999, Innst. S. 71, S.tid. 
1968-1972 (15.12.88). 

3. De Forente Nasjoners 7. Konferanse om 
Handel og Utvikling (UNCTAD VII) i Ge
neve 9. juli-3. august 1987. 
(Vedlegg: l. Sluttdokumentet fra UNC
TAD VII. 2. Norges hovedinnlegg ved 
utenriksminister Thorvald Stoltenberg. 3. 
Norges innlegg om de minst utviklede 
land, ved statsråd for utviklingshjelp V es-

la Vetlesen. 4. Presentasjon av rapporten 
fra Verdenskommisjonen for miljø og ut
vikling, ved statsminister Gro Harlem 
Brundtland. 5. Organisatoriske spørsmål. 
6. Enkelte forkortelser og spesialuttrykk.) 
St.meld. 35 (1987-88), ref. S.tid. 2765 (1987-
88), Innst. S. 107, S.tid. 2827-2832 (14.3.89). 

4. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
43. ordinære Generalforsamling, gjen
opptatte sesjoner av 42. Generalforsam
ling og Den tredje spesialsesjon om ned
rustning (SSOD Ill). 
(Vedlegg: l. Innlegg av statsminister Gro 
Harlem Brundtland i FN s 43. Generalfor
samling, 26. september 1988. 2. Rapport 
om Norges deltakelse i gjenopptatte se
sjoner i FNs 42. Generalforsamling. 3. 
Rapport om Norges deltakelse i SSOD Ill. 
4. Rapport om Norges deltakelse i FNs 43. 
ordinære Generalforsamling.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2947, Innst. S. 193, 
S.tid. 4319-4336 (9.6.89). 

5. Endringar på statsbudsjettet for 1989 un
der kapittel administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Prosjektsamarbeid med 
UNDP til «Utvikling og styrking av uten
rikshandelen i Nicaragua. Tilskudd til 
FN s internasjonale barnefond UNICEF.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 212, 
S.tid. 4342-4367 (9.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en reso

lusjon i FN om fordømmelse av Israel, 
S.tid. 1003-1004 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om initiativ 
i FN til fordømmelse av Syrias okkupa
sjon i Libanon, S.tid. 3260 (19.4.89). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
FN s ansvar for tilbakesendelsen av flykt
ningene til Namibia, S.tid. 3413-3414 
(3.5.89). 
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FN-STYRKER 

Omfatter bl.a.: Fredsbevarende styrker. 
Se også: FN, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETI, MENNESKERETTIGHETER, 
NEDRUSTNING, UTENRIKSSAKER, UTVIKLINGSHJELP. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
Budsjett-kap. : 

4731 FN-styrken i Libanon 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Departementet for utvik
lingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

n. Alminnelige saker: 

l. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1985 i forbinde!-

se med Norges deltaking i FNs fredsbeva
rende styrker i Libanon. 
St. prp. 22, ref. S.tid. 715, Innst. S . 31, 
S.tid. 1480-1482 (6.12.85). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

2. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1986 i forbindel
se med Norges deltaking i FNs fredsbeva
rende styrker i Libanon. 
St.prp. 94, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 211 , 
S. tid.3230-3238 ( 13.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om bety
delig alkoholbruk i FN-styrken i Libanon. 
S.tid. 1896 (22.1.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S .tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 

4731 FN-styrken i Libanon 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for utvik
lingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (3 pansrede 
personellkjøretøyer til FN-styrken.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86) 

2. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1986 i forbindel
se med Norges deltaking i FNs fredsbeva
rende styrke i Libanon. 
St.prp. 30, ref. S.tid. 981, Innst. S. 52, S.tid. 
1722-1726 (12.12.86). 
(2 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 

3. Horten formannskap sender henstilling 
om at Stortinget og Regjeringen må arbei
de ennå mer aktivt i FN for at forsyninger 
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av mat og medisiner sikres til flyktninge
leirene i Libanon, og at FN-styrkene i Li
banon brukes for å sikre at forsyningene 
kommer fram og for flyktningenes eksi
stens. 
Ref. S .tid. 2832 (6.4.87), og vedlagt proto
kollen. 

4. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1987 i forbindel
se med Norges deltaking i FNs fredsbeva
rende styrke i Libanon. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 173, 
S.tid. 3510-3518 (1.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

5. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
diverse kapitler administrert av Utenriks-

departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. (Kap. 1299, disponering av 
«frosne» beløp, bev. til UNIFIL.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 250, 
S.tid. 3928-3933 (10.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. UTVIKLINGSHJELP Il, sak 5 og 6.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om general

mcijor Arne Haugans anklage om anti
israelske holdninger og desinformasjons
virksomhet blant norske FN-offiserer) 
S.tid. 2546-2547 (11.3.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S.7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 

4731 FN-styrken i Libanon 

U. Alminnelige saker: 
l. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 

til forsvarsbudsjettet for 1987 i forbindel
se med Norges deltaking i FNsfredsbeva
rende styrke i Libanon. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 938, Innst. S. 38, S.tid. 
1563-1567 (7.12.87). 
(2 forslag -ingen bifalt.) 

2. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1988 i forbindelse 
med Norges deltaking i FNsfredsbevaren
de styrke i Libanon. 

St.prp. 122, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 238, 
S.tid. 3712-3717 (1.6.88). 
(3 forslag -ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en FN

vaktstyrke i Mosambik for å beskytte sivil
befolkningen, S.tid. 2075 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om nor
ske FN-soldater som har latt seg verve som 
leiesoldater etter endt FN-tjeneste, S.tid. 
2079-2080 (3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om opp
sigelse av major Terje Marøyfra UNIFIL
styrken, S.tid. 2177-2178 (17.2.88). 

4. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om Forsva
rets erstatningsansvar ved skader påført 
soldater under tjeneste i Libanon, S. tid. 
2516-2517 (16.3.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1731 4731 FN-styrken i Libanon 

n. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at 

Nobels fredspris for 1988 er tildelt de Fo
rente Nasjoners fredsbevarende styrker. 
Ref. S.tid. 34 (4.10.88) og vedlagt protokol
len. 

2. Omdisponering av og tilleggsbevilgning 
til forsvarsbudsjettet for 1988 i forbindel
se med Norges deltaking i FNs fredsbeva
rende styrke i Libanon. 
St.prp. 11, ref. S.tid. 66, Innst. S. 20, S.tid. 
516-525 (3.11.88). 
(4 forslag - ingen bifalt.) 

3. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

4. Finansiering av Norges andel av FNs Na
mibia-styrke (UNTAG). 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2947, Innst. S. 148, 
S.tid. 3273-3276 (19.4.89). 

5. Statsbudsjettet 1989. Norsk deltakelse i 
UNTAGs politistyrke i Namibia. Finansie
ring. 
St.prp. 133, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 294, 
S.tid. 5064 (19.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å gi 

norsk Unifil-personell veiledning om 
hvordan de skal dokumentere og rappor
tere menneskerettighetsbrudd og krigsfor
bytelser de blir vitne til i sitt arbeid, S.tid. 
2285-2286 (18.1.89). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
innkjØp i Sør-Afrika til FN-operasjonene i 
Angola og Namibia, S.tid. 2520-2521 
(8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en 
norsk UNIFIL-oberst som offentlig har 
beskyldt Israel for nazi-metoder i Sør
Libanon, S.tid. 2613-2614 (15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om å 
øke FNs UNTAG-styrke i Namibia til de 
forutsatte 7500, S.tid. 3258-3259 (19.4.89). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
UNIFIL-personell som mister rettigheter 
når de blir presset til å si opp etter regle
mentsbrudd, S.tid. 3262-3263 (19.4.89). 
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FOLKEHELSE 

Omfatter bl.a.: Barnehelsekontroll, forebyggende helsearbeid, hygiene, næringsmiddelkontroll, 
renholdsverk, sunnhetsloven, tobakkskader, vaksinasjoner, yrkesmedisin. 
Se også: ALKOHOL, HELSEVESEN, NARKOTIKA, SYKDOMMER, TANNLEGEVESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

770 3 770 Statens institutt for folkehelsen 
771 3771 Statens institutt for strålehygiene 
774 Statens helseundersøkelser 
775 Styre og råd for næringsmiddel

kontroll og ernæring 
776 Statens tobakkskaderåd 
778 Andre forebyggende tiltak 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 i for
bindelse med l. Tiltak for å bedre per
sonellsituasjonen i helsetjenesten i Finn
mark og psykisk helsevern i Troms. 2. Til
tak mot AIDS (ved Statens institutt for fol
kehelse). 
St. prp. 13, ref. S.tid. 241, Innst. S. 20, S.tid. 
1265 (3.12.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Busjett-kap.: 

778 Andre forebyggende tiltak 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Rolf Nilssen, framsatt av Terje 
Granerud, om hvorfor ikke omorgani
sering av næringsmiddelkontrollen er 
blitt forelagt de ansattes organisasjoner, 
S.tid. 1944-1945 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Jan Helge Jansen, om utbygging av regio
nale yrkesmedisinske avdelinger, S.tid. 
2457-2458 (23.4.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva 
Helsedirektoratet og Statens institutt for 
strålehygiene gjØr for å styrke og samord
ne kontrollfunksjonene overfor radioak
tivt nedfall, S.tid. 2802-2803 (21.5.86). 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelsen 
771 3771 Statens institutt for strålehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 Styre og råd for nærings

middelkontroll og ernæring 
776 Statens tobakkskaderåd 
778 Andre forebyggende tiltak 

(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(Jf. forrige sak.) 

U. Alminnelige saker: 
l. lnterp. fra Marie Brenden om forebyggen

de helsearbeid. 
S.tid. 2985-2998 (27.4.87). 



Folkehelse -154-

2. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Hand
lingsplan mot HIV-epidemien.) 

. (Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
778 Andre forebyggende tiltak 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild RØyseland om forsk

ningsrapporter som avdekker hjerneska
der hos eldre i strøk med sur nedbør og 
stort aluminiuminnhold i drikkevannet, 
S.tid. 561 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Annelise Høegh om planene 
til regionsykehuset i Trondheim om å 
nekte pasienter operasjon for livstruende 
sykdommer pga. røyking eller overvekt, 
S.tid. 571-572 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om under
ernæring hos eldre mennesker, S.tid. 572 
(12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Karin Lian om ernæringspo
litikken trenger en ny stortingsmelding, 
S.tid. 1935 (7.1.87). 

5. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
N ord-Østerdals behov for eget måleutstyr 
for måling av radioaktivitet, S.tid. 1937 
(7.1.87). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden om å sikre ik
ke-røykere mot passiv rØyking på offentli
ge steder, S.tid. 2226 (11.2.87). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
styrking av Statens institutt for strålehy
giene, S.tid. 3471-3472 (27.5.1987). 

8. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om kartlegging 
av radon-rammede boligfelt, S.tid. 3654 
(3.6.87). 

9. Sp.spm. fra Karin Lian om å øke antall 
kontroller og undersøke flere fremmed
stoffer i importert frukt og grønnsaker, 
s. tid. 3659-3660 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om 

helsetjenesten i kommunene m.m. (Miljø
rettet helsevern i kommunene.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984:28 Helse
rådstjenesten. Leder Johs. Wiik.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 232, Innst. O. 58, 
O.tid. 345-356 (25.5.87), Besl. O. 62, L.tid. 
73 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

2. Forslag fra Carl L Hagen datert 22. april 
1987 om å frata kommunene mulighetene 
til tvungen renovasjonsordning. 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 248, Innst. O. 82, 
O.tid. 472-473 (29.5.87). 
(Forslaget fra Carl L Hagen bifaltes ikke.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
771 3771 Statens institutt for strålehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 3775 Statens næringsmiddelkontroll, 

Statens ernæringsråd 
776 Statens tobakkskaderåd 
778 Andre forebyggende tiltak 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 under kap. 719, Andre utgifter. (Til
skudd til "Hjerte for livet-aksjonen 
1987 ».) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 117, Innst. S.10, S.tid. 
533-534 (6.11.87). 

2. Alkohol og foLkehetse. 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1568, Innst. S.156, 
S. tid. 2728-2764 (11.4.88). 
(35 forslag, hvorav 10 ikke bifalt, 25 fra 
Hans J. Røsjorde vedtatt sendt Regje
ringen -se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

3. Interp. fra Odd Holøs om tiltak for å få 
bukt med det stigende alkoholforbruket. 
S.tid. 2728-2764 (11.4.88). 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Vaksineforsøk mot meningokokksykdom, 
direktørstilling til Statens næringsmid
deltilsyn.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, lnnst. S.234, 
S. tid. 3632-3636 (30.5.88). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aas om import av frukt 

med hØyt innhold av planteverngift, S.tid. 
107 (21.10.87). 



-155- Folkehelse 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om informasjonstiltak om faren for spred
ning av HIV og AIDS i Finnmark, S.tid. 
107-108 (21.10.87). 

3. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om 
mangelfull pesticidkontroll, S .tid. 108-109 
(21.10.87). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om HIV-testing 
av et årskull norske soldater og informa
sjon til den enkelte soldat dersom prøven 
er positiv, S.tid. 551-552 (11.11.87). 

5. Sp.spm. fra Gudmund Restad om helse
skadelig fritidsstøy , S.tid. 2127 (10.2.88). 

6. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om et 
forskningsprosjekt om sammenhengen 
mellom livsstil og samfunnsøkonomi, 
s. tid. 2265-2266 (24.2.88). 

7. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
salg av voksede epler og eventuell garanti 
for at det ikke er farlige stoffer i voksen, 
S.tid. 2619 (23.3.88). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om bruk av lo
ven om kjønnssykdommer overfor HIV
smittede heteroseksuelle, S.tid. 3430 
(25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 12. aprill957 nr. 2om slakte

rier, kjØttindustri og offentlig kjøttkon
troll m.v. (Hjemmel for delegering av 
myndighet til styret for den samordnede 
næringsmiddelkontroll.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. l, O.tid. 6 
(6.11.87), Besl. O. l , L.tid. 3 (24.11.87). Lov 
av 4. desember 1987. 

2. Endring i lov 9. mars 1973 nr. 14 om re
striktive tiltak ved omsetning av tobakks
varer m.v. 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 252, Innst. O. 48, 0.
tid. 373-390 (11.4.88), Besl. O. 55, L.tid. 48 
(18.4.88). Lov av 6. mai 1988. 
(l forslag i Lagtinget -ikke bifalt.) 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

770 3770 Statens institutt for folkehelse 
771 3771 Statens institutt for strålehygiene 
774 3774 Statens helseundersøkelser 
775 3775 Statens næringsmiddeltilsyn -

Statens ernæringsråd 
776 3776 Statens tobakkskaderåd 
778 Andre forebyggende tiltak 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
770 Statens institutt for folkehelse - utvi
det bestillingsfullmakt.) 

St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Konstitusjonelle antegnelser.) (Per
mittering av ambulent personale.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 

Norge på en konferanse i Geneve vil ta til 
orde for et absolutt krav om merking av 
bestrålte matvarer, S.tid. 1667 (7.12.88). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å innføre for
bud mot bruk av rullebrett, S.tid. 3947 
(31.5.89). 
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FOLKETRYGD 

Omfatter bl.a.: Alderstrygd, arbeidsledighetstrygd, arbeidsløYsetrygd for fiskere og fangstmenn , 
dagpenger, folketrygdlaven, fØdselspengeordningene, grunnstønad, minstepensjoner, pensjonis
ter. 
Se også: ELDREOMSORG, SOSIAL VESEN, TRYGDER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
Budsjett-innst. S . l , S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7.11.85). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 7 forslag - samtlige ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2541 Dagpenger og stønad under 

arbeidslØyse til fiskere 
og fangstmenn 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Sammen med St.prp. l ble behandlet 
forslag 14.11.85 fra Arbeiderpartiet og So
sialistisk Venstreparti om regulering av 
grunnbeløpet og særtillegget, jf. Il, L) 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
2601 Folketrygdens regionale organer 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

Il. Alminnelige saker: 

l . Forslag fra stortingsrepresentant Carl l. 
Hagen datert 11. oktober 1985 om nytt 
trygdeoppgjØr og andre forhold som berø
rer pensjonister og andre. 

Dokument 8:2, ref. S .tid. 47, Innst.S. 11, 
S.tid. 545-574 (14.11.85). 
(Vedlegg: Brev fra Norsk Pensjonistfor
bund, Landsorganisasjonen i Norge og 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
til Regjeringen v/statsråd Leif Arne He
løe datert 16. september 1985. Brev fra 
statsminister Kåre Willoch til Fremskritts
partiet datert L oktober 1985.) 
( 4 forslag framsatt under debatten, l fra 
Carl I. Hagen ikke bifalt, l fra Odd Holøs 
bifalt, l fra Terje Granerud og l fra Mag
nar Sortåsløkken begge vedtatt sendt so
sialkomiteen - jf. l , 3.) 

2. Endringer på statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1985 under kapitlene 
520, 521 , 551 og 2541 . (Stønad under ar
beidsløyse til fiskere og fangstmenn.) 
St.prp. 34, ref. S .tid. 809, Innst. S . 46, S.tid. 
1593 (12.12.85). 

3. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1985. 
(Tabellvedlegg: l. Oversikt over end
ringer i statsbudsjettet medregnet folket
rygden 1985. 2.-5. Øking og nedsettelse av 
utgifter og inntekter, vedtatt eller fore
slått etter salderingen 18. desember 1984. 
6. Oversikt over endringer i statens forret
ningsdrift. 7. Totale endringer i forhold til 
S Ill (1984-85). 8. Oversikt over skatter og 
avgifter. 9. Oversikt over statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for budsjett-ter
minen 1985. 10. Utgifter 1.-3. kvartal 1985 
fordelt etter programområder sammen
holdt med samme periode 1984. 11. Sta
tens garantiansvar pr. 30. september 
1985.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1563, Innst. S. 83, 
S .tid. 1695-1790 (salderingsdebatten 
19.12.85). 

4. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjetterminen 1984. 
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(Anslagene for oljeinntektene.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 47, Innst. S. 96, S.tid. 
1991-1999 (11.2.86). 

5. Forslag fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen på 
vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra 
Odelstinget: «Regjeringen bes framlegge 
en melding hvor en drøfter prinsippene 
omkring innføring av rett til arbeidsledig
hetstrygd for pensjoner som har vært un
der utdanning, avtjent verneplikt eller 
utført omsorgsoppgaver. 
S.tid. 2637 (5.5.86) og oversendt Regje
ringen. (Jf. IV sak 2.) 

6. Forslag fra Kjellbjørg Lunde på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget: «Stortinget ber Regjeringen 
legge fram forslag til endringer i reglene 
for utbetaling av dagpenger under ar
beidsledighet som sikrer alle registrerte 
arbeidssøkere et forsvarlig minstebeløp 
uansett ledighetens varighet og tidligere 
lønnsinntekt.» 
S.tid. 2637 (5.5.86) og oversendt Regje
ringen. (Jf. IV sak 2.) 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om en plan for et 
behovsdirigert helsevesen og eldreomsorg. 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 155, 
S.tid. 2880-2889 (29.5.86). 
(2 forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I, l forslag ikke bifalt.) 

8. Regulering av grunnbeløpet i folketrygda 
frå l. mai 1986 og endringar i løyvinga på 
stats budsjettet. 
(Vedlegg: Oversiktstabeller.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 2857, Innst. S. 174, 
S.tid. 2968-2975 (4.6.86). 
(l forslag fra Magnar Sortåsløkken over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

9. Endringer på statsbudsjettet 1986. (0,7 
pst. Økning i medlemsavgiften til foLke
trygden.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). (Jf. 
FIN ANSER Il, 6.) 
(2 forslag - begge bifalt.) 

10. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen 1985. 
St. meld. 3A, ref. S. tid. 3222, Innst. S. 252 
( ikke-beh.), S.tid. 3357-3358, 3458 (17 .6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Terje Granerud om hvordan 
departementet vil praktisere skillet mel
lom private poLiklinikker og sykehus slik 
at private poliklinikker ikke kan motta re
fusjon fra folketrygden, S.tid. 1921 
(29.1.86). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om oversikt over 
utbetalingene fra folketrygden til helse
personell uten avtale, S.tid. 1925-1926 
(29.1.86). 

3. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om trygdeforli
kets avtale om Økning av pensjonene, 
S.tid. 2047 (19.2.86). (Jf. I, 3.) 

4. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om folketrygd
poeng til hjemmeværende husmødre 
S.tid. 2457 (23.4.86). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
forskjellsbehandling i lov og avtaleverk 
av foreldre som adopterer barn i forhold 
til andre foreldre, S.tid. 2870 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 
om arbeidervern og arbeidsmiljØ m.v. 
(Ambulansetransport i utlandet, fødsels
pengeordningene for hjemmeværende, 
ved adopsjon og flerbamsfødsler, permi
sjon for foreldre med alvorlig syke barn.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 4, Innst. O. 2, O. tid. 7-
18 (27.11.85), Besl. O. 3, L.tid. 3-5 (10.12.85). 
Lov av 13 desember 1985. 

2. Privat lovforslag fra Hans H. Rossbach på 
vegne av Venstres stortingsgruppe om 
endringer i lov om folketrygd. (Opphevel
se av tidsbegrenset rett til arbeidsledig
hetstrygd og om beregningsgrunnlaget.) 
Ot.meld. l, ref. O. tid. 88, Innst. O. 37, O.tid. 
245-255 (24.4.86). 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
ikke bifalt, 2 henholdsvis fra Karl Eirik 
Schjøtt Pedersen og Kjellbjørg Lunde 
vedtatt sendt Stortinget - se Il sakene 5 og 
6.) 

3. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12om folke
trygd. (Dekning av transportutgifter til 
og fra arbeidssted som alternativ til syke
melding.) 
Ot.prp. 54, ref. O. tid 246, Innst. O. 47, O.tid 
282 (29.5.86), Besl. O. 54, L.tid. 37 (3.6.86). 
Lo:v av 6. juni 1986. 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
og i skattebetalingsloven. (Hjemmel for en 
generell forhøYelse av forskuddsbetaling 
av skatt og innkreving av medlemsavgif
ten til folketrygden.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 291, Innst. O. 79, 
O.tid. 450-456 (18.6.86), Besl. 0.73, L.tid. 
45-46 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. (Jf. Il 
sak 9.) 

5. Endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd. (Opphevelse av grensen på tolv 
ganger grunnbelØpet ved beregning av 
pensjonsdelen av medlemsavgiften.). 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 387, Innst. O. 78, 
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O.tid. 460-463 (18.6.86), Besl. O . 79, L.tid. 
47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
(l forslag framsatt av Kjell Furnes i Odels
tinget om midlertidig lov om avgift til fol
ketrygden - bifalt. l forslag framsatt i Lag
tinget- ikke bifalt.) (Jf. II sak 9.) 

6. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd. (Bortfall av refusjon for helseper
sonell uten avtale.) 

Ot.prp. 63, ref. O.tid. 291. 
(Trukket tilbake ved Ot.meld. 3 - se neste 
sak.) 

7. Tilbakekalling av Ot.prp. 63 om endring i 
lov 17. juni nr. 12 om folketrygd. (Jf. forri
ge sak.) 
Ot.meld. 3, ref. O.tid. 445, Innst. O. 74, 
O.tid. 463 (18.6.86). (Jf. Il sak 9.) 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l . Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

for budsjetterminen 1987. («Den gule 
bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden, 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1986, 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 335-533 (fi
nansdebatten 5.-6.11.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, hvor
av 5 bifalt, 32 ikke bifalt, l forslag fra 
Arent M. Henriksen og l fra Anders Tal
leraas oversendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l , S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt - jf. sak 5.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap. : 
2541 Dagpenger og stønad under 

arbeidsløyse til fiskere og 

fangstmenn 
2542 Statsgaranti for lønnskrav 

ved konkurs m.v. 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2601 FoLketrygdens regionale organer 
2650 Sykepenger 
2670 ALderdom 

5. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske- , småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2 og Il, sakene 9 og 10.) 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1987. 
(Tabellvedlegg: 1.-4. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter, foreslått etter 
budsjettfremlegget 6. oktober 1986. 5.-8. 
Øking og nedsettelse av utgifter og inn
tekter under Stortingets budsjettbehand
ling. 9. Totale endringer i forhold til 
St.prp. l (1986-87). 10. Oversikt over skat
ter og avgifter. 11. Oversikt over saldert 
budsjett 1987.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1832-1920 (salderingsdebatt 
16.12.86). 
(36 forslag framsatt under debatten, hvor
av l enstemmig bifalt og l forslag fra Carl 
I. Hagen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1987. 
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(Vedlegg til innst.: Tabellarisk oversikt 
over totale endringer i forhold til St. prp. l 
for 1986-87 .) 
Budsjett-innst. S. Ill, S .tid. 2091-2092 
(28.1.87). 
(Jf. sak 6.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Statsregnskapet medregnet folketrygden 

for budsjett-terminen 1985. 
(Vedlegg: Statsregnskapet medregnet 
Trygderegnskapet for budsjetterminen 
1985.) 
St.meld. 3A (1985-86), ref. S.tid. 3222 (1985-
86), Innst. S. 14, S.tid. 335-545 (finansde
batten 5.-6.11.86). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Nyvurdering av folketrygdens inn
tektsside og en samlet oversikt over utgif
ter og inntekter.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, lnnst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

3. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1986. 
(Tabellvedlegg: l. Oversikt over end
ringer i statsbudsjettet medregnet folke~ 
trygden 1986. 2.-5. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter etter salderingen 
11. februar 1986. 6. Oversikt over end
ringer i statens forretningsdrift. 7. Totale 
endringer i forhold til S Ill (1985-86). 8. 
Oversikt over skatter og avgifter. 9. Over
sikt over statsbudsjettet medregnet folke
trygden for budsjett-terminen 1986. 10. 
Utgifter 1.-3. kvartal 1986 fordelt etter pro
gramområder sammenholdt med samme 
periode 1985.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 1565, lnnst. S. 75, 
S.tid. 1832-1894 (salderingsdebatt 
16.12.86) 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Samordning av tjenestepensjon 
med tilleggspensjon fra folketrygden når 
denne helt eller delvis er opptjent av en 
annen person enn den som har opptjent 
tjenestepensjonen.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

5. Samordning av tjenestepensjon med til
leggspensjon fra folketrygden opptjent 
ved forskjellige personer. (Fiktivfordel, 
enkepensjoner.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2156, lnnst. S. 165, 
S.tid. 3488-3498 (27.5.87). 

6. Regulering av grunnbelØpet i folketrygda 
frå l. mai 1987 og endringar i løyvinga på 
stats budsjettet. 
(Vedlegg: l. Tabellar. 2. Merknader frå 
Funksjonshemmedes Fellesorganisa
sjon.) 
St.prp. 107, r~f. S.tid. 3344, lnnst. S. 225, 
S.tid. 3769-3780 (4.6.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

7. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under kap. 2650 Sykepenger. (Opphe
velse av ventetid for fiskere og fangst
menn og av særregler for fastsettelse av 
inntektsgrunnlag ved skjønn.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3585, lnnst. S. 218, · 
S.tid. 3780 (4.6.87). 
(Jf. IV, sak 5.) 

8. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. mai 1987 og om 
Økning av bevilgningen under kap. 674, 
post 51 for 1987. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3440, lnnst. S. 211, 
S.tid. 3780-3781 (4.6.87). 

9. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem
ber 1986 om produktavgifter i fiske , 
småhvalfangst- og selfangstnæringa til 
delvis dekking av avgift til folketrygda for 
1987. 
St.prp. 121, ref. S.tid. 3860, lnnst. S. 257, 
S.tid. 4160 (12.6.87) og tilbakesendt komi
te. 
(Jf. I, sak 5.) 

10. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem
ber 1986 om fastsetjing av avgifter o.a. til 
folketrygda for året 1987. (Økt kommune
tilskudd til folketrygden for kommuner 
med høye skatteinntekter, til fordel for 
fylkeskommunene.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3440, lnnst. S . 262, 
S.tid. 4160-4213 (12.6.87). 
(4 forslag, hvorav l fra Sigbjørn Johnsen 
bifalt.) (Jf. l, sak 5.) 

11. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1986 
(Vedlegg: Oversikter over statsregnska
pet for 1986. Statens bevilgningsregn
skap, statens kapitalregnskap.) 
St.meld. 3. 
Utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Eva Finstad om syke

pengeordningen for bildende kunstnere 
og kunsthåndverkere, S.tid. 41-43 
(8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om for
enkling av samordningsloven, S.tid. 309-
310 (29.10.86). 
(Jf. sak 4.) 
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3. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
samordninger av de tidligere statsansat
tes pensjoner, S .tid. 1633 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Borghild Røysetand om end
ring av samordningswven, S.tid. 1933-
1934 (7 .1.87). 
(Jf. sak 2.) 

5. Sp.spm. fra Tora Houg om å regne fØdsels
penger med i grunnlaget når arbeidsle
dighetstrygden beregnes, S.tid. 1985-1986 
(14.1.87). 

6. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om regu
lering av arbeidsledighetsstønaden, S.tid. 
1998 (21.1.87). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om renteøk
ningen på innskudd fra Folketrygdfondet 
i distriktsbankene, S .tid. 2567-2568 
(18.3.87). 

8. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Helga Haugen, om etterslepet for stats
pensjonister og spørsmålet om enkepen
sjon og andre såkalte nullpensjonister, 
S.tid. 3364-3365 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betalt pennisjon ved fødsel, adop
sjon og barns sykdom. Økning av den ga
ranterte tiHeggspensjon til fødte og unge 
uføre og andre endringer.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O. tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 1986. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

2. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 
(Helsedelsavgift til folketrygden.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 30 og 32, L.tid. 19-
23 (19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 

(l forslag framsatt i Odelstinget, l forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 6 og salderings behandlingen I, sak 
6.) 

3. Endringer i folketrygdlovens kap. 17. 
(Bruk av ligningslovens straffekapittel 
ved overtredelse av reglene om beregning 
av arbeidsgiveravgift til folketrygden.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 102, Innst. O. 38, 
O.tid. 233-236 (9.4.87), Besl. O. 45, L.tid. 41 
(30.4.87). Lov av 22. mai 1987. 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Stor
tinget - se SKATTER Il, sak 4.) 

4. Endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i andre lover. (Om medisinske 
laboratorier og røntgeninstitutt.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 232, Innst. O. 45, 
O.tid. 271 (14.5.87), Besl. O. 48, L.tid. 46 
(21.5.87). Lov av 29. mai 1987. 

5. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd. (Endring i reglene om syke
penger til manntallsfØrte fiskere og 
fangstmenn. ) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 387, Innst. O. 83, 
O.tid. 502-503 (29.5.87), Besl. O. 85, L.tid. 
84 (3.6.87). Lov av 5. juni 1987. 
(Jf. Il, sak 7.) 

6. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
fotketrygd og lov av 6. juni 1975 nr. 29om 
eigedomsskatt til kommunane. (Fradrags
rekkefølgen for pensjonsgivende inntekt, 
helsedelsavgift.) 
Ot.prp. 67 , ref. O.tid. 281, Innst. O. 86, 
O.tid. 512 (9.6.87) Besl. O. 88, L.tid. 85 
(12.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
(Jf. sak 2.) 

7. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd. (Utvidelse av arbeidsgiverpe
rioden for ytelse av sykepenger.) 
Ot.prp. 75, ref. O.tid. 387, Innst. O. 91 
(ikke-beh.), O.tid. 518 (12.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

for budsjetterminen 1988. («Den gule 
bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden. 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1987. 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budjsett-innst. S.I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S. tid. 337-524 (fi
nansdebatten 4.11. -5.11.87) 
(33 forslag framsatt i finansdebatten, 
hvorav l bifalt, 2 trukket tilbake, 27 ikke 
bifalt og 2 forslag fra Harald Synnes og l 
forslag fra Anders Talleraas vedtatt sendt 
Regjeringen -se REGJERING EN OVER
SENDT l.) 

2. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og til.skudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 
(Jf. sak 5.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S.5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
2541 Dagpenger under arbeidslØyse til 

fiskere og fangstmenn 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs mv 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 

12 

Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
260 l Folketrygdens regionale organer 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjø
mannsskatt for 1988. (Arbeidsgiveravgift, 
produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangstnæringen.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. L Tillegg 2, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). 
(l forslag -ikke bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

6. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-4. Øking og 
nedsettelse av utgifter og inntekter, fore
slått etter budsjettfremlegget 6. oktober 
1987. 5-8. Øking og nedsettelse av utgifter 
og inntekter under Stortingets budsjett
behandling. 9. Totale endringer i forhold 
til St.prp. l (1987-88). 10. Oversikt over 
skatter og avgifter. 11. Oversikt over sal
dert budsjett 1988. Særskilt vedlegg til 
Budsjett-innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1869-1949 (salderingsdebatt 
17.12.87). 
(56 forslag, hvorav 2 fra Ole Gabriel Ue
land bifalt.) 

7. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1988. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1869-1949 (sal
deringsdebatt 17.12.87). 
(Jf. sak 6.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilbakekalling av St.prp. 121 (1986-87) om 

produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangstnæringa til delvis dekking av 
folketrygdavgifta for 1987. 
St.meld. 12, ref. S.tid. 335, Innst. S. 15, 
S.tid. 337-531 (4.11.-5.11.87). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Hel.severn i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Nyvurdering av folketrygdens inn
tektsside og en samlet oversikt over utgif
ter og inntekter.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, S.tid. 
1260-1261 (1.12.87). 

3. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1986. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1986. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap.) 
St.meld. 3 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. S. 
64, S.tid. 1864-1865 (17.12.87). 
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4. Ekstraordinær regulering av grunnbelø
pet i folketrygda og heving av satsane for 
særtillegg frå l. januar 1988 og endringar i 
løyvinga på statsbudsjettet. 
(Vedlegg: Merknader frå Funksjonshem
medes Fellesorganisasjon.) 
St.prp. 58, ref. S .tid. 2114, lnnst. S . 103, 
S.tid. 2323-2337 (29.2.88). 
(3 forslag -ingen bifalt.) 

5. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. (Bospareordning for 
ungdom.) 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, lnnst. S. 151, 
S.tid. 2766-2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet -se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

6. Valg av 2 medlemmer med varamedlem
mer til Hovedstyret for folketrygdfondet. 
lnnst. S.l82, S.tid. 3355 (11.5 .88). 

7. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1987. 
(Vedlegg: I. Oversikt over statsregnska
pet for 1987. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap m.m.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3878 (6.7.88), og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om an

vendelse av samordningslovens § 23 nr. 2 
overfor enker, S.tid. 1584 (9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tilba
kemelding til Stortinget om utbetaling av 
enkepensjon fra Statens pensjonskasse 
etter samordningsloven, S .tid. 2097 
(3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om ut
betaling av trygden tidligere i måneden, 
S.tid. 3174-3175 (4.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Helsedelsavgift til folketrygden, tilskudd 
fra kommuner og fylkeskommuner, avgift 
av livrenter i arbeidsforhold og av skatte
pliktig aksjeutbytte, arbeidsgiveravgift av 
tjenestepensjonsordninger.) 

Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 7, L.tid. 10-11 
(7.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(2 forslag fremmet i Odelstinget og 3 i 
Lagtinget -ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd. (Forslag fra regjeringen om ut
videlse av arbeidsgiverperioden for ytelse 
av sykepenger- ikke bifalt av Stortinget.) 
Ot.prp. 75 (1986-87), ref. O.tid. 387 (1986-
87), lnnst. O. 4, O. tid. 85-90 (24.11.87), Besl. 
O. 8, L.tid. 11-12 (7.12.87). Lov av 11. de
sember 1987. 
(2 forslag -ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Endringer 
i sykepengeordningen, i reglene om betalt 
permisjon ved svangerskap, fødsel og 
adopsjon og i bestemmelsene om uføre
pensjon, bidragsforskudd til enslig adop
tant.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 85-
90 (24.11.87), Besl. O. 8, L .tid. 11-12 
(7.12.87). Lov av 11. desember 1987. 
(8 forslag fremmet i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
(Jf. I, sak 1.) 

4. Endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 
17. juni 1966 nr. 12om folketrygd. (Avvik
Ling av de distriktsvise arbeids- og tiltaks
nemnder og de stedlige ankenemnder i 
utlandet.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, O.tid. 
124-126 (8.12.87), Besl. O. 17, L.tid. 16 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

5. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12om folke
trygd. (Godtgjørelse ved adopsjon del av 
beregningsgrunnlaget for dagpenger.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 50, O.tid. 
423-437 (14.4.88), Besl. O. 62, L .tid. 68 
(29.4.88). Lov av 6. mai 1988. 

6. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 omfol
ketrygd og i visse andre lover. (Medisinsk 
stønad og sykepenger ved kosmetiske 
inngrep, reise-og oppholdsutgifter ved 
ambulant spesialisttjeneste i Nord-Norge, 
utbetaling av uførepensjon til pasienter 
under helsevernet for epileptikere, tilba
kebetaling av feil utbetalte trygdeytelser.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 390, Innst. O. 64, 0.
tid. 581-582 (20.5.88), Besl. O. 75, L.tid. 80-
81 (26.5.88). Lov av 3. juni 1988. 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

budsjetterminen 1989. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden. 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1988. 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. 1: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 33, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 527-738 (fi
nansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor
av 2 bifalt og 6 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Arent M. Henriksen, Carl l. 
Hagen, Anders Talleraas og Harald Syn
nes- se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

2. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2541 Dagpenger og stønad under ar

beidsløyse til fiskere og fangst
menn 

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs m. v. 

(Jf. IV, 2.) 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2601 Folketrygdens regionale organer 
2650 Sykepenger 
2670 Alderdom 

5. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-4. Øking og 
nedsettelse av utgifter og inntekter, fore-

slått etter budsjettfremlegget 6. oktober 
1988. 5-7. Øking og nedsettelse av utgifter 
og inntekter under Stortingets budsjett
behandling. 8. Oversikt over endringer i 
Statens forretningsdrift. 9. Totale end
ringer i forhold til St.prp. nr. l (1988-89). 
10. Oversikt over skatter og avgifter. 11. 
Oversikt over saldert budsjett 1989. Sær
skilt vedlegg til innst.: Mindretallsfor
slag.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 2136-2204 (salderingsdebatten 
20.12.88). 
(30 forslag, hvorav l fra komiteflertallet, A 
og H, bifalt og l fra Magnar Sortåsløkken 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

6. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1989. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2136-2204 (sal
deringsdebatt 20.12.88). 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 

for budsjett-terminen 1987. 
(Vedlegg: I. Oversikt over statsregnska
pet for 1987. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap m.m.) 
St.meld. 3 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
19, S.tid. 528-726, 750 (finansdebatten 
8.11.-9.11.88). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2670 Alderdom.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

3. Auka innsats av arbeidsmarknadstiltak 
for ungdom. Tilleggsløyving til dag
pengar ved arbeidslØyse og til lønnsga
ranti ved konkurs. Endringar under kap. 
2541. St.prp. 15, ref. S.tid. 162, Innst. S. 53, 
S.tid. 2016-2021 (15.12.88). 

4. Andøy kommunestyre sender uttalelse da
tert 5. januar 1989 om Økning av folke
trygdavgiften. 
Ref. S.tid. 2469 (26.1.89), og vedlagt proto
kollen. 

5. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og 
gjennomfØringen av inntektspolitikken 
for 1989. 
(Vedlegg til St.prp.: Protokoll til forhand
lingsmøte om lønnsregulering for arbeids
takere i staten. Tabeller til trygdeoppgjØ
ret.Særskilt vedlegg til innst.: Mindre
tallsforslag.) 
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St.prp. 65, ref. S.tid. 2774, Innst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. IV, 2.) 

6. Folketrygdens Økonomi og pensjonssy
stem. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av Trygdefi
nansieringsutvalgets innstilling (NOU 
1984:10, kap 1). 2. Vedleggstabeller til de 
enkelte kapitlene.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 66, Innst. S. 200, 
S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 
(11 forslag - ingen bifalt.) 

7. Nasjonalbudsjettet 1989, kap. 8 Noen ho
vedproblemer knyttet til finansieringen 
av folketrygdens pensjonssystem. 
St.meld. l, ref. S .tid. 33, Innst. S. 208, 
S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 

8. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1988. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1988. 2. Statens bevilgningsregn
skap. 3. Statens kapitalregnskap m. m.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4103 (5.6.89), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om 24 000 

arbeidslause som ikkje får arbeidsløyse
stønad, S. tid. 2537-2538 (8.2.89). 

2. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
generell økning av arbeidsledighetstryg
den, S.tid. 2872 (15.3.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
størrelsen på arbeidsledighetstrygden, 
S.tid. 3034-3035 (5.4.89). 

4. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om en 
enke som blir arbeidsledig og som får sin 
ledighetstrygd samordnet med en allere
de samordnet og redusert enkepensjon, 
S.tid. 3036 (5.4.89). 

5. Sp.spm. fra Eva Finstad om foreldelses
fristen for feilutregning av medlemsavgift 
til folketrygden, S. tid. 3965-3966 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Sammenslåing av helsedelsavgift og 
pensjonsdel til en trygdeavgift.) Ot.prp. 9, 
ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 46-74 
(9.12.88), Besl. O. 12, 13 og 15, L.tid. 15-16 
(14.12.88). Lover av 23. desember 1988. 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd og endringer i lov av 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselset
ting. («Arbeid for trygd» i offentlig virk
somhet, allmennyttige organisasjoner og 
private bedrifter.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 258, Innst. O. 46, 0.
tid. 329-338 (10.4.89), Besl. O. 55, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 28. april 1989. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 
(Jf. I, 3 og 11, 5.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endr. i folketrygdloven- gjeldsren
tefradraget for næringsdrivende ved be
regning av pensjonsgivende inntekt - ak
sjeutbytter.) Ot.prp. 37, ref. O.tid. 183, 
Innst. 
O. 54, O.tid. 369-382 (2.5.89), Besl. O. 68, 
L.tid. 
55-57 (9.5.89). Lov av 16. juni 1989. 

4. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Opphevel
se av trygdeplikten for utenlandske sjø
folk. Tilskudd til fellesformål for psykolo
ger. Hjelpemiddelsentralenes mellom
komst i forbindelse med yrkesmessig att
føring. Gravferdshjelp for dødfødte barn. 
Særtillegg til pensjonist som får ektefelle
tillegg.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 328, Innst. O. 52, 0.
tid. 435-437 (12.5.89), Besl. O. 80, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 26. mai 1989. 

5. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring i beløpsgrenser i den sær
skilte skattebegrensningsregelen for al
ders- og uførepensjonister.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 102, L. tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(Jf. Il, 5 og IV, 1.) 
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FORBRUKERSAKER 

Omfatter bl.a.: A ngrefristlaven, avbetalingskjØp, avbetalingslaven, forbrukerkjøpstvistlaven, 
Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, forbruksforskning, kjØpslaven, stempZingslavgivning, vare
kontroll. 
Se også: HANDEL, VAREHANDEL. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Forbruker- og administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1560 4560 Forbrukerrådet 
1566 4566 Forbruksforskning 
1568 Forbrukerombudet 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 
5306 Tilbakebetaling av abonnentlån 

2. Omorganisering av Forbrukerrådet. 
St.prp. l. Tillegg 4. Budsjett-innst. S. 2, 
S. tid. 495-544 (14.11.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Kjøp av forbrukerbygget på Lysaker. 
St.prp. 50, ref. S.tid. 2004, Innst. S. 104, 
S.tid. 2143-2144 (27.2.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om for
brukernes kamp mot nye bankgebyrer, 
S.tid. 222-223 (23.10.85). 

2. Sp.spm. fra Harry Danielsen om lovpro
posisjon om forbrukertjenester, S.tid. 2055 
(19.2.86). 

3. Sp.spm. fra Johan Nyland om forskrifter 
pålagt ved salg av fosfatholdige vaske
midler og forurensningssituasjonen i MjØ
sa, S.tid. 2860-2861 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 21. juni 1929 nr. l om opp
rinnelsesmerker m.v. (Angivelse av varers 
opprinnelsesland i postordrekataloger.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 153, Innst. O. 51, 
O.tid. 394 (13.6.86), Besl. O. 65, L.tid. 42 
(18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Forbruker- og administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1560 4560 Forbrukerrådet 
1566 4566 Forbruksforskning 
1568 Forbrukerombudet 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 
5306 Tilbakebetaling av abonnentlån 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å beskyt

te ferdighuskjØpere mot selgernes urime
lige kontraktsforhold, S.tid. 294 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om under
søkelser av lånebetingelser i norske bank
og kredittinstitusjoner, S.tid. 307-308 
(29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om Oslo poli
tikammers prioriteringer ved å håndheve 
åpningstidsloven, men henlegge straffe
saker pga. manglende kapasitet, S. tid. 
795-796 (19.11.86). 

4. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om å oppheve 
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gjenværende regulering av butikkenes 
åpningstider, S.tid. 1001-1002 (26.11.86). 

5. Gr.spm. fra Borghild Røyseland om Eiger
sund kommunestyres forskrifter til åp
ningstidslovens § 3 om adgang til å ha søn
dagsåpne butikker, S.tid. 1678-1680 
(11.12.86). 

6. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 
be Forbrukerrådet vurdere rentenivået, 
S.tid. 2016-2017 (21.1.87). 

7. Gr.spm fra Age Ramberg om Norols ben-
sinrabattordning, S.tid. 2018-2020 
(22.1.87). 

8. Sp.spm. fra Tor Olav BZostrupmoen om å 
fremme lovproposisjoner om forbrukertje
nester og kjØp og salg av fast eiendom, 
S.tid. 2341-2342 (18.2.87). 

9. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om Regje
ringen har noen generell holdning til mo
nopoler, S.tid. 3448-3449 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 

om merking av forbruksvarer m.v. 
Ot.prp. 77, ref. O. tid. 520 (12.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1560 4560 Forbrukerrådet 
1566 4566 Forbruksforskning 
1568 Forbrukerombudet 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pris

tiLsyn 
5306 Tilbakebetaling av abonnentlån 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en oppford

ring i Forbrukerrapporten til å lage sin 
egen vin, S. tid. 2007-2008 (20.1.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å iva
reta forbrukernes interesser i forbindelse 
med de tap bankene har hatt, S.tid. 2089 
(3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om rabatt
ordninger og forskjellsbehandling av 
kunder, S.tid. 2098-2099 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
salg av voksede epler og eventuell garanti 
for at det ikke er farlige stoffer i voksen, 
S.tid. 2619 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Erik Dalheim om en bedre 
forbrukerveiledning i forbindelse med 
beskrivelser av bl.a. areal og pris ved salg 
av bolig, S.tid. 2990 (20.4.88). 

6. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
anstrengt økonomi og økt arbeidsmengde 
ved de lokale forbrukerkontorene, S.tid. 
3178 ( 4.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 

om merking av forbruksvarer m.v. 
Ot.prp. 77 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
7, O.tid. 229 (14.12.87), Besl. O. 40, L.tid. 24 
(17.12.87). Lov av 15. januar 1988. 

2. A. Kjøpslov. B. Lov om samtykke til ratifi
kasjon av FN-konvensjonen om interna
sjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 1980. 
(Vedlegg til Ot.prp.: l. Justisdepartemen
tets høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallell
oppstilling av bestemmelsene i gjeldende 
kjøpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN -konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
av de seineste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjøp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Innberetning om FNkonferanse i Wien 
10. mars -11 april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp. 6. Notat august 1980 av profes
sor Erling Selvig om Retten til oppfyllelse 
etter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjøpsloven. Sær
skilt vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om kjøp. 
Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 Nor
diska kØplager. Vedlegg til innst.: l. Notat 
av 11.2.88 fra Forbrukerrådet til komiteen. 
2. Brev av 4.3.88 fra departementet til ko
miteen.) 
Ot.prp. 80 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
51, O.tid. 457-485 (26.4.88), Besl. O. 65, 66, 
L.tid. 70-71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 
(l forslag i Odelstinget bifalt, l forslag i 
Lagtinget ikke bifalt.) 

3. Lov om produktansvar. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 29 Produkt
ansvaret. Leder Stein Rognlien.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 390, Innst. O. 83 (ik
ke-beh.), O.tid. 805 (7 .6.88). 



-167- Forbrukersaker 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg: Brev av 9.11.88 fra Forbruker
og administrasjonsdepartementet til ko
miteen inntatt i budsjett-innst.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
1560 4560 Forbrukerrådet 
1566 4566 Forbruksforskning 
1568 Forbrukerombudet 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens pris

tilsyn 
5306 Tilbakebetaling av abonnentlån 

n. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til en offentlig stiftelse for fri

villig ordning med positiv miljømerking 
av forbrukerprodukter. 
(Oppfølging av Verdenskommisjonen for 
miljØ og utvikling.) St.prp. 131, ref. S.tid. 
4103, Innst. S. 284, S.tid. 4795-4796 
(15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 

en bebudet nedlegging/omlegging av det 
lokale forbrukerapparat og en stortings
melding om forbrukerpolitikken, S.tid. 
351 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om norske 
forbrukere som betaler svært dyrt for hel
seteknisk utstyr, S.tid. 763-764 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å 
innføre et system med merking av embal
lasje på miljøvennlige produkter, S. tid. 
2431 (25.1.89). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å tilgodese 
forbrukersiden med midler til forskning 
om teknisk standardisering og sertifise
ring i forbindelse med tilpasning til EFs 
indre marked, S.tid. 2803 (8.3.89). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om publise
ring av sammenlignende undersøkelser 
om rentenivået i banker og andre finans
institusjoner, S.tid. 2805-2806 (8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om kon
troll- og registreringspliktig utstyr ved 
NEMKO som ikke har forskrifter på 
norsk, S.tid. 2863-2864 (15.3.89). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om lovligheten 
av at forbrukerombudet skal kunne ilegge 

bøter for brudd på markedsføringsloven, 
S.tid. 3380-3381 (26.4.89). 

8. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 
av forskriftene for refusjon av utgifter til 
brystprotese og stimulering til konkurran
se om pris og kvalitet på produkter, S.tid. 
3472-3473 (10.5.89). 

9. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om presset 
på sosialkontorene og bankenes plikter et
ter avtaleloven om å ta hensyn til folks be
talingsvansker, S.tid. 3960-3961 (31.5.89). 

10. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om bankers 
og andre finansieringsinstitusjoners Øko
nomiske veiledning overfor låntakere, 
S.tid. 3961 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om produktansvar. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 29 Produkt
ansvaret. Leder Stein Rognlien.) 
Ot.prp. 48 (1987-88), ref. O.tid. 390 (1987-
88), Innst. O. 15, O.tid. 83-96 (12.12.88), 
Besl. O. 29, L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. 
desember 1988. 

2. Lov om håndverkertjenester m.m. for for
brukere. 
(Vedlegg: l. Lovutkastet i NOU 1979:42. 2. 
Svensk konsumenttiinstlag 11. juli 1985 
(SFS 1985:716). 3. Forretningsvilkår ved 
bilrel_>arasjoner (1984). 4. Utdrag fra Statis
tisk Arbok 1987 med hovedtall for de be
rørte tjenestegrupper. Særskilt vedlegg: 
NOU 1979: 42 Forbrukertjenester. Leder 
Erling Selvig.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 155-156, 160, lnnst. O. 
71, O.tid. 500-511 (25.5.89), Besl. O. 89, 
L. tid. 67 (1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

3. Forslag fra Harald Ellefsen, Kaci Kull
mann Five og Thea Knutzen om opphe
velse av lov av 26. april1985 nr. 20om åp
ningstider for utsalgssteder. 
Dok. 8:35, ref. O.tid. 362, Innst. O. 84, 0.
tid. 652-662 (1.6.89). 

4. Lov om forsikringsavtaler m.m. (Person
og skadeforsikring.) 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1983: 56 Lov 
om avtaler om personforsikring. Leder 
KnutS. Selmer. 2. NOU 1987: 24 Lov om 
avtaler om skadeforsikring. Leder Knut S. 
Selmer.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 328, Innst. O. 98, 0.
tid. 792-822 (6.6.89), Besl. O. 126, L. tid. 95 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Odelstinget fra Arnljot Nor
wich pva. H, KrF og Sp vedr. godskriving 
av overskudd i kollektiv pensjonsforsik
ring - bifalt. l forslag i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
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FORSIKRING 

Omfatter bl.a.: Forsikringsavtalelaven. 
Se også: SOSIAL VESEN 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om utbe
taling av erstatning ved ulykker for barn i 
Finnmark sammenlignet med barn i Oslo, 
S.tid. 1575-1576 (11.12.85). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) , 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 

(Skatt på avkastning av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m .v.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 3), ref. O.tid. 291 , Innst. O. 
75 (ikke-beh.) , O.tid. 446 (18.6.86). 

2. Endringer i lov av 8. juni 1973 nr. 50 om 
Norges Brannkasse - gjensidig skadefor
sikringsselskap og i visse andre lover. 
(Navneendring til UNI Forsikring - gjen
sidig skadeforsikringsselskap.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 464 og utsatt. 

1986-87 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i vedtak om formues- og inn

tektsskatt til staten for inntektsåret 1986, 
og vedtak om forskudd på formues- og 
inntektsskatt til staten for inntektsåret 
1987. (Beskatning av kapitalforsikrings
utbetaling fra utenlandsk selskap.) 
St.prp. 59, ref. S .tid. 2396, Innst. S. 114, 
S.tid. 2718-2725 (31.3.87). 
(Jf. IV, sakene 2 og 4.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om et 

forslag fra UNI forsikringsselskap om at 
ekstremt tykke personer bør settes uten
for en framtidig pasientforsikringsord
ning, S.tid. 266-267 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
forsikringsselskapenes markedsføring av 
sine tilbud om pensjonsforsikring, S.tid. 
2009-20 l o (21.1.87). 

3. Sp.spm. fra Brita Borge om å forby eller 
sterkt avgiftsbelaste enkelte bilmodeller -
de såkalte GTityper, S.tid. 2740-2741 
(1.4.87). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om at enkelte 
skadeforsikringsselskapeT har innført for-

retningsbetingelser som bl.a. innebærer 
kollektiv utelukkelse av kunder og krav 
om kobling av forsikringer, S.tid. 3184-
3185 (13.5.1987). 

5. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om forsikringsselskaper som driver pris
diskriminering overfor forsikringstakere 
i Finnmark, S.tid. 3463-3464 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. juni 1973 nr. 50 om 

Norges Brannkasse - gjensidig skadefor
sikringsselskap og i visse andre lover. 
(Navneendring til UNI Forsikring - gjen
sidig skadeforsikringsselskap.) 
Ot.prp. 72 (1985-86), ref. O.tid. 464 (1985-
86), Innst. O. 4, O.tid. 5 (30.10.86), Besl. O. 
3, L.tid. 3-4 (4.11.86) Lov av 7. november 
1986. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkasting av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m.v.) 
Ot.prp. 50 (1985-86) (pkt. 3), ref. O.tid. 291 
(1985-86), Innst. O. 15, O. tid. 32-52 (5.12.86), 
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Besl. O. 15, 16 og 17, L.tid. 9-16 (9.12.86). 
Lover av 19. desember 1986. 
( 4 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
ikke bifalt og 3 trukket tilbake, l forslag 
framsatt i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 4 og Il, sak 1.) 

3. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 
(Skattefradragssatser for livsforsik-
ringspremie og pensjonsforsikring.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 24, L.tid. 19-21 
(19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 
(12 forslag framsatt i Odelstinget, 2 forslag 
i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJE'ITET I, sak 37.) 

4. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattelova) 

m.fl. (Skattefritak for gjensidige sjøtrygd
lag og for Sjøtrygdgruppen gjensidig ska
deforsikringsselskap, beskatning av kapi
talforsikringsutbetaling frå utanlandsk 
selskap, heimel til å treffe avgjerd om 
tvangsmulkt overfor utanlandske ar
beidsgivarar som ikkje oppfyller lønns
oppgåveplikta.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 246, Innst. O. 41, 
O.tid. 280-281 (14.5.87), Besl. O. 50, 51, 
L.tid. 46 (21.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
(Jf. sak 2 og Il, sak 1.) 

5. Lov om forsikringsvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1983: 52 Forsik
ring i Norge. Leder Gudmund Harlem.) . 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 248, Innst. O. 72 
(ikke-beh.), O.tid. 441 (29.5.87). 

1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 4. februar 

1988 om opphevelse av skatt på sparede
len av livsforsikring. 
Dok. 8:21, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 219, 
S.tid. 3495 (26.5.88). 
(Jf. IV, sak 5.) 

2. Forslag fra representanten Anders Taller
aas på vegne av Høyre oversendt fra 
Odelstinget 24. mai 1988: «Regjeringen 
anmodes om å fremlegge en vurdering for 
Stortinget om hvordan planene om et fritt 
fungerende indre marked i EF vil innvir
ke på det norske forsikringsmarked, og 
hvordan norske selskaper best mulig kan 
møte denne nye konkurransesituasjo
nen.>> 
S.tid. 3718 (2.6.88) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Forslag fra representanten Kjell Furnes 
på vegne av Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet oversendt fra Odelstinget 24. 
mai 1988: «Regjeringen anmodes om å 
vurdere om det kan være behov for en 
dispensasjonsadgang til reglene om uten· 
landske eierandeler, slik at myndighete
ne kan godkjenne avtaler som medfører 
høyere utenlandske eierandeler hvis na
sjonale og konkurransemessige hensyn 
tilsier at det vil være fordelaktig og fore
legge dette for Stortinget som egen sak.)) 
S.tid. 3718 (2.6.88) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak L) 

4. Forslag fra representanten Tora Aasland 
Houg på vegne av Sosialistisk Venstre
parti oversendt fra Odelstinget 24. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om kontraheringsplikt i forsik
ringsvirksomhet.» 
S.tid. 3719 (2.6.88). 
(Forslaget ble mot 6 stemmer ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 3.) 

5. Forslag fra Kjell Furnes på vegne av Kris
telig Folkeparti oversendt fra Odelstinget 
26. mai 1988: «l. Regjeringen bes om å 
utarbeide forslag til nye lovregler for be
skatning av kapitalforsikring bygget på 
følgende kriterier. a) Beskatningen skal 
s~Qe på utbetalingstidspunktet. b) Gevins
ten beskattes sammen med forsikringsta
kerens øvrige inntekt. Forsikringstake
rens inntekt defineres i denne sammen
heng som gjennomsnittlig inntektsnivå 
de siste 3 til 5 år for å motvirke manipule
ring med inntektsnivå i utbetalingsåret. c) 
Det innføres et bunnfradrag som øker 
med polisens løpetid (10 år, 20 år, 30 år 
osv.) d) Beskatningen skal ikke redusere 
utbetalingene ved død eller uførhet. 2. 
Tilsvarende beskatningsprinsipper leg
ges til grun ved utbetaling fra utenlandsk 
forsikringsselskap. 3. Tilsvarende beskat
ningsprinsipper legges også til grunn ved 
utbetaling til arbeidstaker m.v. på poliser 
betalt av arbeidsgiver. 
S.tid. 3875 (6.6.88) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak 5.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om krigsska

deforsikring eller statlig garantiordning 
mot sabotasjehandlinger overfor norske 
hvalfangstskuter, S.tid. 56-57 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om ulike bo
nusordninger på bilforsikring, S.tid. 62-63 
(14.10.87). 

3. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om å fjerne 
skatt på livsforsikring, S.tid. 2088-2089 
(3.2.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om finansieringsvirksomhet og fi

nansinstitusjoner (konkurransen på fi
nansmarkedet). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 5 Konkur
ransen på finansmarkedet. Leder Øystein 
Løining. Vedlegg til innst.: Brev av 5.4.88 
fra Finansdepartementet til finanskomi
teen. Særskilt vedlegg: Mindretallsfor
slag.) 
Ot.prp. 41 (1986-87), ref. O.tid. 246 (1986-
87), Innst. O. 58, O.tid. 596-659 (24.5.88), 
Besl. O. 78, L. tid. 82-92 (30.5.88). Lov av 10. 
juni 1988. 
(16 forslag i Odelstinget, hvorav l bifalt og 
4 oversendt Stortinget, l fra Anders Tal
leraas -se Il, sak 2, l fra Kjell Furnes og 2 
fra A. M. Henriksen -se BANKER Il, sake
ne 8-10. 5 forslag i Lagtinget -ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og sakene 3 og 4.) 

2. Endringer i Ot.prp. nr. 41 (1986-87) Lov 
om finansieringsvirksomhet og finansin
stitusjoner. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 270, Innst. O. 58, 0.
tid. 596-659 (24.5.88), Besl. O. 78, L.tid. 82-
92 (30.5.88). Lov av 10. juni 1988. 
(Jf. forrige sak og sakene 3 og 4.) 

3. Lov om forsikringsvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1983: 52 Forsik
ring i Norge. Leder Gudmund Harlem.) 
Ot.prp. 42 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 60, O.tid. 596-676 (24.5.88), 
Besl. O. 79, L. tid. 92-95 (30.5.88). Lov av 10. 
juni 1988. 
(8 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
bifalt og l fra Tora Aasland Houg sendt 
Stortinget -se Il, sak 4. 3 forslag i Lag
tinget -ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og sakene l og 2.) 

4. Endringer i Ot.prp. nr. 42 (1986-87) om lov 
om forsikringsvirksomhet. 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 270, Innst. O. 60, 0.
tid. 596-676 (24.5.88), Besl. O. 79, L.tid. 92-
95 (30.5.88). Lov av 10. juni 1988. 
(Jf. forrige sak og sakene l og 2.) 

5. Forslag fra Jo han C. Løken datert 4. feb
ruar 1988 om endring i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven), lov av 21. november 1952 nr. 
2 om betaling og innkreving av skatt og 
lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor
valtning. (Skattefradrag for avkastning 
på sparedelen av livsforsikring (kapital
forsikring).) 
(Vedlegg til innst.: l Brev av 1.3.88 fra 
Norges Forsikringsforbund til finansko
miteen. 2. og 3. Brev av 24.3.88 og 4.5.88 fra 
Finansdepartementet til finanskomi
teen.) 
Dok. 8:22, ref. O.tid. 270, Innst. O. 71, 0.
tid. 681-691 (26.5.88), Besl. O. 82, L.tid. 96-
97 (2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l ikke bi
falt og l fra Kjell Furnes sendt Stortinget
se Il, sak 5. l forslag i Lagtinget -ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 
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1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om at livsforsik

ringsselskap med ideelle mållføremålspa
ragrafer bør omfattast av same skattereg
lane som gjensidige selskap, S.tid. 2542 
(8.2.89). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om å sikre likebehandling av forsikrings
takere i alle deler av landet, S. tid. 2542-
2543 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Reidar Due om livsforsik
ringsselskaper som har satt ned renten 
samtidig som betalingsterminene økes til 
fire ganger pr. år, S.tid. 3268 (19.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring i skattlegging ved overfø
ring av skatteposisjoner og omdanning av 
gjensidige livsforsikringsselskapers sik
kerhetsfond til egenkapitalfond m.v.) 
Ot.prp. 18 (pkt. 3), ref. O.tid. 13, Innst. O. 
11, O.tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), Besl. O. 18 
og 21, L. tid. 16-17 (14.12.88). Lover av 3. de
sember 1988. 

(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Lov om yrkesskadeforsikring. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1988: 6 Erstat
ning og forsikring ved yrkesskade. Leder 
Hans Bendiksby.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 263, Innst. O. 73, 0.
tid. 587-594 (29.5.89), Besl. O. 96, L.tid. 71 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

3. Lov om forsikringsavtaler m.m. (Person
og skadeforsikring. N aturskadeforsik
ringslov.) 
(Særskilt vedlegg: l. NOU 1983: 56 Lov 
om avtaler om personforsikring. Leder 
Knut S. Selmer. 2. NOU 1987: 24 Lov om 
avtaler om skadeforsikring. Leder KnutS. 
Selmer.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 328, Innst. O. 98, 0 .
tid. 792-822 (6.6.89), Besl. O. 126, 127, L.tid. 
95 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Odelstinget fra Arnljot Nor
wich pva. H, KrF og Sp vedr. godskriving 
av overskudd i kollektiv pensjonsforsik
ring - bifalt. l forslag i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
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FORSVAR 

Omfatter bl.a.: Det frivillige skyttervesen, Forsvarets ombudsmann, Forsvarets overkommando 
mlunderliggende avdelinger, Heimevernet, miLitære anlegg, repetisjonsøvelser, våpengrener. 
Se også: ATOMVÅPEN, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM), NATO (POLITISKE SPM). 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans- og tolldepartementet og Depar
tementet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
870 Handels- og skipsfartberedskap 

1710 4710 Fellesinstitusjoner under For
svarsdepartementet og felles
utgifter 

1730 4730 Forsvarets overkommando med 
underlagte ledd 

1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 Kystvakten 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
2463 Regneanlegget Blindern-Kjeller 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgningene under for
svarsbudsjettet for 1985 (omgrupperinger 
og tilleggsbevilgninger, økte utgifter til 
materialkjØp pga. valutakursstigning og 
forsering av materiellanskaffelser for å 
oppnå vekstmålsettingen på 3,5 %, lønns
innsparinger pga. befalsvakanser ). 
St.prp. 10, ref. S.tid. 241, Innst. S. 6, S.tid. 
261-268 (5.11.85). 

2. Valg av medlemmer til Forsvarets om
budsmannsnemnd og Ombudsmanns
nemnda for sivile tjenestepliktige. 
Innst. S. 62, S.tid 1633 (16.12.85). 

3. Minnetale i anledning rasulykken i Nord
Norge. 
S.tid. 2145 01.3.86). (Jf. sak 8.) 

4. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. 

(Reduksjon i bevilgningene til forvalt
ningsorganer og til Kystvakten.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

5. Makeskifte mellom Forsvaret og Vefsn 
kommune. (Overdragelse av Forsvarets 
eiendom Holandsvika.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 144, 
S.tid. 2637 (5.5.86). 

6. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. (Framsatt første 
gang ved St.meld. 62 (83-84)). 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger i Norge. Leder Per Tressel.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 181 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

7. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholt-saken. 
S.tid. 811-816 (26.11.85), Innst. S. 184 (ikke
beh.). S.tid. 3035 (6.6.86). 

8. Redegjørelse av forsvarsministeren om 
rasulykken i Vassdalen. 
S.tid. 2239-2242 (14.3.86), Innst. S. 176 (ik
ke-beh.), S.tid. 3094 (9.6.86). (Jf. sak 3.) 

9. Forsvarets ombudsmannsnemnds beret
ning til Stortinget om virksomheten i ti
den l. januar- 31. desember 1985. 
Dok. 5, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 157, S.tid. 
3094-3096 (9.6.86). 

10. Hærens IngeniØrhØyskole/Anleggslinjen 
(HIS/A). 
St.prp. l, Innst. S. 171, S.tid. 3098-3102 
(9.6.86). 

11. Endringer på statsbudsjettet 1986. (For
slag fra Bjørn Erling Ytterhorn om at for
svarsbudsjettets reelle vekst på 3,5 pst. 
opprettholdes på tross av den gjennomfør
te devaluering.) 
Ref. S.tid. 2766 (15.5.86), Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
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(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. REGJERINGEN Il, 7 og FINANSER 
Il, 7.) 

12. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269, Innst. S. 
239 (ikke-beh.), S.tid. 3474 (18.6.86). 

13. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Omdisponering av stillinger, ned
leggelse av regneanlegget på Kjeller, 
etablering av felles vernepliktsforvalt
ning m.m.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 249, 
S.tid. 3567-3571 (19.6.86). 

14. Bygningstekniske arbeider ved flytting 
av Forsvarsdepartementet fra Huseby til' 
Bankplassen 2. 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 259, 
S .tid. 3571 (19.6.86). 

15. AlS Horten Verft. (KjØp av verftets eien
dom «MØringa».) 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 270, 
S.tid. 3726-3748 (20.6.86). 
(2 forslag fra Inger Koppernæs bifalt.) 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at SV og 
RV i Tromsø ikke fikk henvendelse om 
omvisning ombord på fartøyene fra 
NATOs Atlanterhavsstyrke, S.tid. 1576-
1577 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Helga Haugen om videreut
vikling av artilZeriskytefeltet i Gyvatn, 
S.tid. 1897 (22.1.86). 

3. Sp.spm. frå Rikard Olsvik om ein hon
nør/kompensasjon for sivile med krigste
neste som arbeider i Forsvaret, S .tid. 2021-
2022 (12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Regje
ringen vil følge de synspunkter på utbyg
gingen av det norske forsvar som for
svarssjef Bull-Hansen ga uttrykk for i et 

foredrag i Oslo Militære Samfunn, S.tid. 
2044-2045 (19.2.86). 

5. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om svekket be
redskap for Norge og NATO-landene som 
følge av redusert antall skip under norsk 
flagg, S.tid. 2045-2046 (19.2.86). 

6. Sp.spm. fra Kjell Magne Fredheim om en 
kommentar fra forsvarsministeren til at 
N ATOs øverstkomm·anderende for Euro
pa, general Rogers, har gitt uttrykk for at 
Norges forsvarsinnsats er urimelig svak, 
S.tid. 2097-2098 (26.2.86). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å flytte standkvarter for Sjefsveteri
næren for Hæren fra Hamar til Oslo; 
S.tid. 2098 (26.2.86). 

8. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om stasjonering av marinefartøy i Øst
Finnmark, S.tid. 2418-2419 (16.4.86). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om innsyns
rett i Forsvarets brevjournaler, S.tid. 
2461-2462 (23.4.86). 

10. Sp.spm. fra Age Hovengen om å bevirke 
at Det frivillige skyttervesen innfører 
samme regler som Norges Idrettsforbund 
for bruk av betablokker, S.tid. 2797-2798 
(21.5.86). 

11. Sp.spm. frå Nils O. Galten om klarering av 
nokre område på norskekysten der nors
ke fiskarar kan levere fangst til russiske 
fabrikkskip, S.tid. 2956-2957 (4.6.86). 

12. Sp.spm. fra Eirin Faldet om etterforsk
ingsarbeidet i forbindelse med rasulyk
ken i Vassdalen, S.tid. 2959 (4.6.86). 

13. Gr.spm. fra Thor Knudsen om å endre 
heimevernsloven slik at inntak av 16-åri
ge aspiranter til HV-ungdommen kan 
komme i gang, S.tid. 3238-3240 (13.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. 
(Inntektsbeskatning av bonus til flygere i 
luftforsvaret.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 85, Innst. O. 21, O.tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans- og tolldepartementet og Departe
mentet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
870 Handels- og skipsjartberedskap 

1710 4 71 O Fellesinstitusjoner under For
svarsdepartementet og felles
utgifter 

1730 4 730 Forsvarets overkommando med 
underlagte ledd 

1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 Kystvakten 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
2463 Regneanlegget Blindern-Kjeller 
(Jf. sak 2.) 

2. Anvendelse av tilleggsbevilgning og jus
tering av budsjettet for 1987. (Materiell
anskaffelse og bygg og anlegg for å oppnå 
vekstmålsettingen.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 333, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 (21.11.86). 
(Jf. sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (Omgruppe
ringer og tilleggsbevilgninger for å oppnå 
vekstmålsettingen på 3,5%.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86). 

2. Interp. fra Theo Koritzinsky om økt mili
tært nærvær fra USA i nordområdene og 
norsk !avspenningspolitikk. 
S.tid. 2138-2156 (6.2.87). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Fjellanlegget på Andøya flysta
sjon, FEBA-prosjektet, det differensierte 
husleiesystem, materiellforvaltnings
kontroll intendanturmateriell, edb
basert materiellregnskapssystem for 
Forsvarets fellessambands hovedlager, 
kjØp og salg av administrative kjØretøyer, 
Forsvarets bankinnskudd.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-3374 (22.5.87). 

4. Redegjørelse av forsvarsministeren om 
rasulykken i Vassdalen. 

S.tid. 2239-2242 (14.3.86) Innst. S. 205 
(ikke-beh.), S. tid. 3507-3508 (1.6.87). 

5. Forsvarets ombudsmannsnemnds beret
ning til Stortinget om virksomheten i ti
den l. januar - 31. desember 1986. 
Dok. 5, ref. S. tid. 2767, Innst. S. 171, S. tid. 
3508-3510 (1.6.87). 

6. Kontroll- og varslingssystemet i Finn
mark og nedtrapping av Luftforsvarets 
stasjon Kautokeino. 
(Vedlegg: Uttalelse fra Kautokeino kom
mune om Luftforsvarets stasjon i Kauto
keino.) 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 176, 
S.tid. 3520-3524 (1.6.87). 

7. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
23. januar 1987 om å legge forholdene til 
rette for forsvarsledelsens deltagelse i den 
offentlige debatt om forsvars-, sikkerhets
og utenrikspolitiske saker. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra forsvarsminis
teren til forsvarskomiteen datert 9. mars 
1987, med diverse vedlegg.) 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 178, 
S.tid. 3525-3569 (1.6.87). 
(Forslaget fra Bjørn Erling Ytterhorn ble 
ikke bifalt.) 

8. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholtsaken. 
S.tid. 811-816 (26.11.85) Innst. S 214 (ikke
beh.), S.tid. 3705-3706 (4.6.87). 

9. Flytting av standkvarter for HV-distrikt 
10. (Fra Bergen til Skei i Jølster.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 233, 
S.tid. 3787-3800 (5.6.87). 
(l forslag bifalt.) 

10. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger til Norge. Leder Per Tresse L.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), lnnst. S. 217 (ikke-beh.), S.tid. 3927 
(10.6.87). 

11. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252, S.tid. 4002 (10.6.87) og utsatt. 

12. Skredulykken i Vassdalen 5. mars 1986. 
(Vedlegg: l. Skredulykken i Vassdalen 5. 
mars 1986. Hovedrapport fra Narvik loka
le redningssentral. 2. Forsvarets over-
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kommandos rapport om den militære del
tagelse i redningsaksjon i Vassdalen. 3. 
Forsvarets rapport om informasjonen et
ter ulykken i Vassdalen 5. mars 1986. 4. 
Justisdepartementets kommentarer til 
stortingsmeldingen om Vassdalulykken 
under utarbeidelse av Forsvarsdeparte
mentet. 5. Forsvarssjefens kommentarer 
til granskingskommisjonsrapporten om 
skredulykken i Vassdalen. 6. Skredulyk
ken i Vassdalen- høringsuttalelse fra Nor
ges Høgfjellsskole. 7. Kommentarer til 
rapportene om skredulykken i Vassdalen. 
8. Forsvarets pykologiske og pedagogiske 
senters Høringsuttalelse vedrørende 
Vassdalen-ulykken. 9. Organisasjonsfors
karane Audun Offerdal og Alf Inge Jan
sen, Institutt for administrasjon og orga
nisasjonsvitenskap, Universitetet i Ber
gen, sine kommentarar til rapporten frå 
granskingskommisjonen. 10. Landsutval
get for tillitsmenn i Forsvarets kommen
tarer til Vassdal-ulykken, granskings
kommisjonens rapport. 11. Overlege 
Mads Gilbert, Regionsykehuset i Tromsøs 
høringsuttalelse om redningdaksjonen i 
Vassdalen. 12. Politimesteren i Narviks 
høringsuttalelse om Forsvarets overkom
mandos rapport av 22.10.86 vedrørende 
den militære deltakelse i redningsaksjo
nen i Vassdalen. 13. Forsvarets overkom
mandos kommentarer til hovedrapport 
fra Narvik Lokale Redningssentral etter 
skredulykken i Vassdalen 5. mars 1986. 
Særskilt vedlegg: NOU 1986: 20 Vassda
len. Leder Agnes Nygaard Haug.) 
St.meld. 68, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bente Bakke om tillatelse til 

assistanse og samarbeid meHom norske og 
svenske kystoppsynsmyndigheter, i for
bindelse med småtbåttrafikken i Skage
rak, S.tid. 564-565 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
forhindre at Troms Militære Sykehus blir 
nedlagt, S. tid. 569-570 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om de negative 
konsekvenser for landets beredskap ved 
utflagginger av skipsfartsnæringen S.tid. 
997-998 (26.11.86). 

4. Sp.spm. fra Age Ramberg om valg av 
Kråkvåg i Ørland som kanonstilling for 
innløpet til Trondheimsfjorden og For
svarets forslag om å la hele havneområdet 
være «Forbudt område», S.tid. 1620-1621 
(10.12.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nedgra
dering av avtaler med USA om finansie
ring og drift av SOSUS-lignende system 
for ubåtregistrering i Nord-Norge, S.tid. 
19271928 (7.1.87). 

6. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Arent M. Henriksen, om militær aktivitet 
kan ha vært årsaken til at et Widerøe-fly 
styrtet 11. mars 1982, S.tid. 2075 (28.1.87). 

7. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om en 
egen isbryter til kystvakten, S. tid. 2563-
2564 (18.3.87). 

8. Sp.spm. fra Tore Austad, framsatt av Ole 
Fr. Klemsdal, om iverksetting av omorga
nisering av informasjonstjenesten i For
svaret, S.tid. 2737-2738 (1.4.87). 

9. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om militær
fly som har skapt mange farlige situasjo
ner i luftrommet ved Bodø flyplass, S.tid. 
2740 (1.4.87). 

10. Sp.spm. fra KjeU Bohlin om HV-bladets 
tegneserie om innføring i lemlestende og 
dØdbringende geriljakrigføring, S.tid. 
3647 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei

mevernet. (Alderskravet for å bli antatt 
som frivillig i Heimevernet senkes til 16 
år.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 5, Innst. O. 21, O.tid. 
108-116 (6.2.87), Besl. O. 37, L.tid. 29-31 
(13.2.87). Lov av 8. mai 1987. 

2. Lov om militær disiplinærmyndighet og 
om lov om politimyndighet i det militære 
forsvar. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 58 Militær 
disiplin- og politimyndighet. Leder Hans 
M. Michelsen.) 
Ot.prp. 82, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

3. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei
mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88, O.tid. 518 (13.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans-og tolldepartementet og Departe
mentet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S.7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
870 Handels-og skipsfartsberedskap 

1710 4710 FeUesinstitusjoner under For
svarsdepartementet og fellesut
gifter 

1730 4730 Forsvarets overkommando med 
underlagte ledd 

1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 Kystvakten 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(11 forslag, hvorav 10 ikke bifalt, l fra 
Hans J. Røsjorde vedtatt sendt Regje
ringen -se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

2. Endring av lØnnsbevilgninger for 1988 og 
økning av inntektsbevilgningene som føl
ge av oppgjøret med Kongsberg V åpen
fabrikk AlS. 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 335, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 (20.11.87). 

3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 150 Handels- og skipsfarts
beredskap.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningen m.v. under for

svarsbudsjettet for 1987. (Omgrupperin
ger og tilleggsbevilgninger for å oppnå 
vekstmålsettingen på 3,5 %, dekning av 
tap i forbindelse med akkordløsning ved 
Kongsberg Våpenfabrikk.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 117, Innst. S. 9, S.tid. 
295-312 (30.10.87). 
(2 forslag -ingen bifalt.) 

2. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastruktu·rarbeider i andre 
NATO-land. (Vedr. forberedelse til ut
plassering av mellomdistanseraketter i 
Vest-Europa.) 

(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S.252 (1986-87), S.tid. 733-747 
(18.11.87). 

3. Forslag fra Stein Ørnhøi til endring av 
Grunnlovens § 99. (Opphevelse av unn
taksbestemmelse for bruk av militær 
makt.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 11, Innst. S.89, 
S.tid. 2144-2150 (16.2.88). 
(Forslaget ble med 112 mot 5 stemmer ik
ke bifalt.) 

4. Forslag fra Hanna Kvanmo, Arent M. 
Henriksen, Magnar SortåslØkken, Tora 
Aasland Houg, Kjellbjørg Lunde og Theo 
Koritzinsky datert 15. oktober 1987 
angående overvåkings- og sikkerhetstje
nestens virksomhet. 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 117, Innst. S.98, S.tid. 
2197-2203 (17.2.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

5. Redegjørelse av forsvarsministeren om 
rasulykken i Vassdalen. 
Ref. S.tid. 2239-2242 (1985-86), Innst. S. 
117, S.tid. 2340-2356 (29.2.88). 
(Jf. neste sak.) 

6. Skredulykken i Vassdalen 5. mars 1986. 
(Vedlegg til St.meld.: l. Skred ulykken i 
Vassdalen 5. mars 1985. Hovedrapport fra 
Narvik lokale redningssentral. 2. Forsva
rets overkommandos rapport om den mi
litære deltakelse i redningsaksjon i Vass
dalen. 3. Forsvarets rapport om informa
sjonen etter ulykken i Vassdalen 5. mars 
1986. 4. Justisdepartementets kommenta
rer til stortingsmeldingen om Vassdal
ulykken under utarbeidelse av Forsvars
departementet. 5. Forsvarssjefens kom
mentarer til granskingskommisjonsrap
porten om skredulykken i Vassdalen. 6. 
Skredulykken i Vassdalen høringsuttalel
se fra Norges Høgfjellsskole. 7. Kommen
tarer til rapporten. 8. Forsvarets psykolo
giske og pedagogiske senters Høringsut
talelse. 9. Organisasjonsforskarane Au
dun Offerdal og Alf Inge Jansen, Institutt 
for administrasjon og organisasjonsviten
skap, Universitetet i Bergen, sine kom
mentarar til rapporten frå granskings
kommisjonen. l O. Landsutvalget for til
litsmenn i Forsvarets kommentarer. 11. 
Overlege Mads Gilbert, Regionsykehuset 
i Tromsøs høringsuttalelse om rednings
aksjonen. 12. Politimesteren i Narviks hø
ringsuttalelse om Forsvarets overkom
mandos rapport av 22.10.86 vedrørende 
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den militære deltakelse i redningsaksjo
nen. 13. Forsvarets overkommandos kom
mentarer til hovedrapport fra Narvik Lo
kale Redningssentral etter skredulykken. 
Særskilt vedlegg: NOU 1986:20 Vassda
len. Leder Agnes Nygaard Haug. Vedlegg 
til lnnst.: Brev av 19.2.1988 fra Forsvars
dep. til forsvarskomiteen om gjennomfør
te tiltak etter ulykken.) 
St.meld. 68 (1986-87), ref. S.tid. 30, lnnst. 
S. 117, S.tid. 2340-2356 (29.2.88). 
(l forslag om å utsette behandlingen på 
grunn av uklarheter i forholdet mellom 
militære myndigheter og påtalemyndig
heten, ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (LØnnsforholdene i Forsvaret, 
administrativ kontroll og legetjenesten, 
materiell og ammunisjonsforvaltning, ut
bedring av kjørebanesystemet på Andøya 
flystasjon, desentralisering av Forsvarets 
bygningstjeneste.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

8. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger til Norge. Leder Per Tresse l.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), Innst. S. 146, S.tid. 3003-3021 (21.4.88). 
(l forslag -ikke bifalt.) 

9. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram 
i Forsvaret. (Mannskapsmesse på Seter
moen, Troms, ombygging av vaskeri på 
Kjeller, ervervelse av Enebakkveien 290, 
292, Oslo, støtte til idrettshall i Skibotn, 
Troms.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 184, 
S.tid. 3384-3385 (19.5.88). 

10. Forsvarets ombudsmannsnemnds beret
ning til Stortinget om virksomheten i ti
den l. januar- 31. desember 1987. 
Dok. 5, ref. S.tid. 2764, Innst. S.186, S.tid. 
3408-3413 (24.5.88). 

11. Nedleggelse av ACE HIGH stasjoner i 
Norge. 
St.prp. 102, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 212, 
S.tid. 34143415 (24.5.88). 

12. Visse organisasjonsendringer i Forsva
ret. (Endring i kammando-ordningen i 
Nord-Norge, endringer i navn for oppset
tende avdelinger.) 
St.prp. 125, ref. S.tid. 3374, Innst. 8.263, 
S.tid. 3815 (3.6.88). 

13 

13. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholt-saken. 
Ref. S.tid. 811-816 (26.11.85), Innst. S. 258 
(ikke-beh.), S.tid. 3956 (7.6.88). 

14. Hovedretningslinjer for Forsvarets virk
somhet i tiden 1989-93. 
(Vedlegg: l. Forsvarssjefens prinsipielle 
syn på Forsvarets behov og utvikling. 2. 
Gjennomføring av hovedretningslinjene 
for Forsvaret i tiden 1984-88. 3. Oversikt 
over St. prp. og St.meld. som er fremmet i 
1983-84 og senere. 4. Oversikt over kjerne
fysiske våpen som eventuelt kan bli brukt 
mot nordisk område. 5. Oversikt over for
kortelser som er brukt i meldingen.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 306 
(ikke-beh.), S.tid. 4261 (11.6.88). 

15. Luftforsvar av Sør-Norge. 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3878, Innst. S.307 
(ikke-beh.), S.tid. 4261 (11.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om CIA 

gjennom Forsvaret var med på å finansie
re den overvakings- og etterretningsverk
semda som Arbeiderpartiet og LO har 
drive med, S.tid. 104 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om verving 
av sivile til Forsvaret si etterretningste
neste, S.tid. 280-281 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av KjellbjØrg Lunde om endring av sik
kerhetsklarering til en offiser fordi han 
som vitne i en rettssak hadde et annet syn 
på norsk sikkerhetspolitikk enn forsvars
ledelsen, S.tid. 539-540 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en avta
le med den amerikanske marine om utle
vering av kartdata for det norske sjøterri
toriet, S.tid. 717-718 (18.11.87). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et plan
lagt ammunisjonslager ved Skodberg
vann i Skånland uten at der er gitt til
strekkelig informasjon til naboer, S.tid. 
1278-1279 (2.12.87). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om det er 
riktig at Forsvarsdepartementet overveier 
å skrinlegge eller redusere skytefeltet på 
Nord-Fosen, S.tid. 1574-1575 (9.12.87). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sovje
tisk innbydelse til nord-europeiske land 
til å sende observatører til en flåteøvelse i 
år og om et eventuelt norsk initiativ til at 
sovjetiske observatører inviteres til en 
NATO-flåteøvelse, S.tid. 1999-2000 
(20.1.88). 

8. Spm. fra Theo Koritzinsky om opplys
ninger fremkommet i Oslo Byrett vedr. et 
utvalg i Stortinget med påstått ansvar for 
forholdet til den militære etterretningstje
neste, S.tid. 2011-2013 (21.1.88). 
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9. Sp.spm. fra Leiv Blakset om flytting av 
standkvarteret for HV-10 til Sogn og Fjor
dane og om kva slags aktivitetar det er na
turleg å legge til Eid, S.tid. 2080 (3.2.88). 

10. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 
gi Heimevernet en større andel av for
svarsbudsjettet, S.tid. 2080-2081 (3.2.88). 

11. Sp.spm. fra Marit Løvvig om strenge be
grensninger på støygrenser for skyteba
neanlegg, S.tid. 2117 (10.2.88). 

12. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om revurde
ring av militære utbyggingsplaner i Skån
land kommune ut fra miljØ- og sameretts
lige hensyn, S.tid. 2178-2179 (17.2.88). 

13. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch, framsatt av 
Thor Knudsen om en reduksjon av antall 
militære musikk-korps, S.tid. 2260 
(24.2.88). 

14. Sp.spm. fra Leiv Blakset om kystvakta si
ne helikopter som er ute av drift, S.tid. 
2458 (2.3.88). 

15. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om For
svarets handlingsprogram for likestilling 
og virkningen på vår forsvarsevne, S.tid. 
2458-2459 (2.3.88). 

16. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om Forsva
rets erstatningsansvar ved skader påført 
soldater under tjeneste i Libanon, S .tid. 
2516-2517 (16.3.88). 

17. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å bedre be
redskapen for ulykker til sjøs. (Trukket til
bake), S.tid. 2517 (16.3.88). 

18. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om red
ningshelikopterne og beredskapen, S.tid. 
2877 (13.4.88). 

19. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om skytefelt
situasjonen for Forsvaret, S.tid. 2877-2878 
(13.4.88). 

20. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om ned
gangen i folketallet i Troms og Finnmark 
og svekkelsen av beredskapen, S.tid. 
2879-2880 (13.4.88). 

21. Sp.spm. fra Inger Pedersen om bygging 
av et ammunisjonslager ved Skodberg
vann i Skånland og framføring av en 
høyspentlinje før berørte instanser har 
fått uttale seg, S.tid. 2979-2980 (20.4.88). 

22. Sp.spm. fra Thor Knudsen om å sette Hei
mevernet bedre i stand til å møte trusse
len fra de sovjetiske Spetsnaz-grupper, 
S.tid. 2980 (20.4.88). 

23. Sp.spm. fra Tore Austad om at Forsvaret 
vurderer kortere, men mer effektive repe
tisjonsøvelser, S.tid. 3079-3080 (27.4.88). 

24. Spørsmål ved møtets slutt fra Thor Knud
sen om direktiver utgått fra Forsvarets 
overkommando om tilpasningstiltak be
grunnet i trangere økonomiske rammer, 
S.tid. 3156-3160 (3.5.88). 

25. Sp.spm. fra Thor Knudsen om reduksjon 
av det samlede statsbudsjett med 200 mill. 
kr og konsekvensen for Forsvaret, S.tid. 
3164 (4.5.88). 

26. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om benyt
telse av norske konsulenter og verksteder 
ved nyinvestering i Sjøforsvaret, S.tid. 
3164-3165 (4.5.88). 

27. Sp.spm. fra Bente Bakke om planer om 
nedlegging av H. M. Kongens Gardes 
drilltropp, S.tid. 3331-3332 (11.5.88). 

28. Spm. fra Theo Koritzinsky om ordningen 
med møter mellom Storting, riksrevisor 
og forsvarsminister om den militære et
terretningstjeneste, S.tid. 3372-3373 
(18.5.88). 

29. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om når 
Langtidsplanen for Forsvaret 1989-93 vil 
bli forelagt Stortinget, S.tid. 3420 (25.5.88). 

30. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om en av
klaring om skytefelt på Nord-Fosen, S.tid. 
3688-3689 (1.6.88). 

31. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å forhind
re nedleggelse av Troms militære sykehus, 
S.tid. 3690-3691 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om militær disiplinærmyndighet og 

om lov om politimyndighet i det militære 
forsvar. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 58 Militær 
disiplinær- og politimyndighet. Leder 
Hans M. Michelsen.) 
Ot.prp. 82 (1986-87), ref. O.tid. 3, lnnst. O. 
33, O.tid. 271-280 (24.2.88), Bes!. O. 46, 47, 
L.tid. 27-28 (3.3.88). Lov av 20. mai 1988. 

2. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei
mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
lnnst. O. 88 (1986-87), O. tid. 755 (6.6.88), og 
utsatt. 
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1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 14.10.88 
fra forsvarsministeren til komiteen vedr. 
Troms militære sykehus.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 
150 Handels- og skipsfartsberedskap 

1710 4710 Fellesinstitusjoner under For
svarsdepartementet og felles
utgifter 

1730 4730 Forsvarets overkommando med 
underlagte ledd 

1740 4740 Forvaltningsorganer 
1790 Kystvakten 

4799 Andre inntekter utenfra 
2462 Statens kantiner 
(13 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. II, 4.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Luftforsvar av Sør-Norge. 

St.meld. 58 (1987-88), ref. S.tid. 3878 (1987-
88), Innst. S. 16, S.tid. 502-516 (3.11.88). 
(l forslag bifalt.) 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1988. (Omgruppe
ringer og tilleggsbev. for å oppnå vekst
målsettingen på 3,5 %, fornyelse av fly og 
undervannsbåter, videregående kurs i te
lematikk/radarteknikk i Bardufoss.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 796, Innst. S. 27, S.tid. 
1092-1093 (24.11.88). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Betaling av forskudd i kon
traktsforhold i sjøforsvaret. Flytting av 
Forsvarsdepartementet, bruk av eksterne 
konsulenter i Forsvarets bygningstjenes
te.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

4. Hovedretningslinjer for Forsvarets virk
somhet i tiden 1989-93. 
(Vedlegg: l. Forsvarssjefens prinsipielle 
syn på Forsvarets behov og utvikling. 2. 
Gjennomføring av hovedretningslinjene 
for Forsvaret i tiden 1984-88. 3. Oversikt 
over St.prp. og St.meld. som er fremmet i 
1983-84 og senere. 4. Oversikt over kjerne-

fysiske våpen som eventuelt kan bli brukt 
mot nordisk område. 5. Oversikt over for
kortelser som er brukt i meldingen.) 
St.meld. 54 (1987-88), ref. S.tid. 3878 (1987-
88), Innst. S. 160, S.tid. 3597-3649 (19.5.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

5. Billighetserstatninger av statskassen 
(V assdalensaken). 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 219, 
S.tid. 3986 (1.6.89). 

6. Ombudsmannsnemnda for Forsvarets 
innberetning om virksomheten i tiden l. 
januar - 31. desember 1988. (Vedlegg: 
Gjeldende instruks for Forsvarets om
budsmannsnemnd.) 
Dok. 5, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 189, S.tid. 
4458-4461 (12.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Åsa Solberg Iver
sen om endr. i instruksen, enstemmig bi
falt og l forslag fra Kristin Halvorsen om 
repatriering av UNIFIL-personell, over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

7. Visse organisasjonsendringer m. v. i For
svaret. ·(Norsk formann i N ATOs militær
komite, orientering om fredsorganisasjo
nen, omorganisering av Forsvarets rasjo
naliseringstjeneste, omdefinering av lot
ter, sammenslåing av Forsvarets proviant
magasin Østlandet (FPMØ) og Hærens In
tendanturmagasin Østlandet (HIMØ) til 
Intendanturmagasin Østlandet (INTMØ). 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 247, 
S.tid. 4461-4462 (12.6.89). 

8. Utenriksminister Strays redegjørelse i 
Stortingets møte 26. november 1985 om 
visse sider ved Treholt-saken. 
(Vedlegg til innst.: l. Utenriksministerens 
redegjørelse. 2. Oversikt over kontrollko
miteens materiale. 3.-9. Referat fra komi
teens hØringer med Kåre Willoch, Svenn 
Stray, Mona Røkke, Anders C. Sjaastad, 
Gro Harlem Brundtland, Alf Jakob Fos
tervoll og Odvar Nordli. 10. Brev fra Inger 
Louise Valle til komiteen.) 
Ref. S.tid. 578-579, Innst. S. 250, S.tid. 
4467-4567 (13.6.89). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo om behand
ling av spørsmål om riksrettstiltale mot 
Svenn Stray ble mot 6 stemmer ikke bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om etable

ring av artilleriskytefelt i Gyvatn-områ
det, S.tid. 343-344 (20.10.88). 
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2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om forsy
ning av brennstoff på Sola flyplass til 
USAs B 52 bombefly, S. tid. 485-486 
(2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Tore Austad om opplysninger 
i boka «Dobbeltspill)) om at personer med 
oppdrag fra motstandsbevegelsen tilsyne
latende samarbeidet med okkupasjons
makten, og ble pålagt taushetsplikt om 
dette etter krigen, S.tid. 759-760 (10.11.88). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om større 
åpenhet i forsvars- og sikkerhetspolitiske 
spørsmål, S.tid. 760-761 (10.11.88). 

5. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om forbud 
mot fotografering over enkelte flyplasser, 
S.tid. 779 (16.11.88). 

6. Sp.spm. fra Petter Thomassen om å tilret
telegge anbudsmateriale for forsvarets 
anleggsarbeid i Bodø slik at også lokale, 
mindre bedrifter kan delta i konkurran
sen, S. tid. 2213-2214 (11.1.89). 

7. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om for
malisering av ei ordning hvor ungdom 
som tek sikte på ein maritim karriere, får 
opptent fartstid m.a. i SjØforsvaret, S.tid. 
2413 (25.1.89). 

8. Sp.spm. fra Eva Finstad om at Leger som 
avtjener siviltjeneste på sykehus får 
godskrevet dette som spesialutdannelse i 
motsetning til leger som avtjener sin ver
neplikt innen Forsvaret, S. tid. 2435 
(25.1.89). 

9. Sp.spm. fra Eirin Faldet om en løsning av 
erstatningssakene etter Vassdalenulyk
ken, S.tid. 2435-2437 (25.1.89). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Forsva
rets økonomiske avtaler med Shell, S.tid. 
2490 (1.2.89). 

11. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kjellbjørg Lunde om det norske etterret
ningsskipet «Marjata» som i fjor skal ha 
krenket sovjetisk farvann, S.tid. 2932-2933 
(29.3.89). 

12. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om bruk av 
lokale konsulenter ved utbyggingen av 
den militære flyplassen i Bodø, S.tid. 
3164-3165 (12.4.89). 

13. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik og Hanna Kvanmo på vegne av 
Theo Koritzinsky om informasjonsrutine
ne i forsvaret i forbindelse med den sovje
tiske ubåtulykken ved Bjørnøya, S.tid. 
3187-3197 (12.4.89). 
(To spørsmål ble behandlet sammen.) 

14. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
varslingsrutiner og informasjon i forbin
delse med den sovjetiske ubåtulykken ved 
Bjørnøya, (trukket tilbake), S.tid. 3258 
(19.4.89). 
(Jf. forrige sak) 

15. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om Kystvak
ten har lovhjemmel for bortvisnig av fis
kere fra Moskenesgrunnen, S.tid. 3365 
(26.4.89). 

16. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om milita
risering av Langnes Lufthavn, Tromsø, 
S.tid. 3366-3367 (26.4.89). 

17. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om hva 
slags oppgaver amerikansk sivilt perso
nell har hatt ved Forsvarets etterretnings
anlegg i Vardø, S.tid. 3367-3368 (26.4.89). 

18. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om lokaler 
for Det Nordenfjeldske Hjemmefrontmu
seum i Erkebispegården i Trondheim, 
S.tid. 3759-3760 (24.5.89). 

19. Sp.spm. fra Petter Thomassen om bygging 
av nye hoved rørledninger for drivstoff til 
flystasjonene Bodø, AndøYa og Bardufoss 
og styring av dette prosjektet fra Forsva
rets sentralledelse på Akershus, S.tid. 
3938-3939 (31.5.89). 

20. Spm. fra Theo Koritzinsky om å opprette 
en parlamentarisk kommisjon til grans
king av militær etteretningsvirksomhet 
fra en bunker under Ruseløkka skole i Os
lo, S.tid. 4694-4695 (15.6.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei

mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt (stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88 (1986-87), Innst. O. 88 (1986-
87), O. tid. 767 (6.6.89) og vedtatt utsatt. 
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FORSVARSMATERIELL 

Omfatter bl.a. : Ammunisjon, bakteriologisk våpen, biologisk våpen, marinefartøYer, rakettsy
stemer. 
Se også: A TO MV ÅPEN, FORSVAR, MILITÆRT PERSONELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM). 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell

nybygg 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgningene under for
svarsbudsjettet for 1985 (Økte utgifter til 
materialkjøp pga. valutakursstigning og 
forsering av materiellanskaffelser for å 
oppnå vekstmålsettingen på 3,5 %). 
St.prp. 10, ref. S.tid. 241, Innst. S. 6, S.tid. 
261-268 (5.11.85). 

2. Visse organisasjonsendringer m. v. i For
svaret. (Nasjonalfinansierte bygge- og an
leggsarbeider, fornyelse av permisjons
senteret Sydspissen i Tromsø, støtte til 
idretts- og kulturanlegg i Nord-Norge, 
anskaffelse av 16 M48A 5- panserjagere, 2 
F-16B jagerfly.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 2943, Innst. S . 249, 
S.tid. 3567-3571 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Odd Kallerud om forsvars
materiellavtalen av 1983 med Sverige, og 
hvorledes balansen slår ut for norsk in
dustri, S.tid. 1932-1933 (29.1.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell -

nybygg og anlegg 
(Jf. sak 2.) 

2. Anvendelse av tilleggsbevilgning og jus
tering av budsjettet for 1987. (Materiell
anskaffelse og bygg og anlegg for å oppnå 
vekstmålsettingen.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 333, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 (21.11.86). 
(Jf. sak l.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (Materiellan
skaffelser, utstyr til et informasjonssenter 
på grunnlag av erfaringer fra Vassdal
ulykken, personellkjøretøyer til FN -styr
ken, fjellanlegg på Andøya, byggearbei
der for NATOs varslingsfly AWACS.) 
St. prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86). 

2. Bygging av lagre for forhåndslagring av 
to amerikanske feltsykehus i Norge. 
(Vedlegg: Rammeavtale mellom Øverst
kommanderende for USAs marinestyrker 
i Europa og Forsvarssjefen i Norge i norsk 
og engelsk tekst.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 112, 
S.tid. 2949-2950 (9.4.87). 
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3. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram 
i Forsvaret. 
St.prp. 67, ref. S.tid. 2696, Innst. S. 175, 
S.tid. 3518-3520 (1.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterlwrn om 

eventuelt kjøp av minesveipere i Frankri
ke som kompensasjon for fransk kjØp av 
norsk gass, S.tid. 306 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutsen om der er solgt 
norske våpenkomponenter til Iran i for
bindelse med Robot 70, S. tid. 2564-2565 
(18.3.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S.7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell, ny

bygg og anlegg 
2. Endring av lØnnsbevilgninger for 1988 og 

økning av inntektsbevilgningene som føl
ge av oppgjøret med Kongsberg Våpen
fabrikk AlS. 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 335, Bud
sjett-innst. S. 7, S. tid. 819-863 (20.11.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningen m.v. under for

svarsbudsjettet for 1987. (Dekning av tap i 
forbindelse med akkordløsning ved 
Kongsberg Våpenfabrikk over kap. 1760, 
ombygginger og rehabilitering av byg
ninger, etablering av barnehager, oppfØ
ring av hybelbygg og refusjon fra Statens 
vegvesen.) 

St.prp. 14, ref. S.tid. 117, Innst. S. 9, S.tid. 
295-312 (30.10.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. I sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 

om testing av dødelige nervegasser ved 
Banak flystasjon er forenlig med Geneve
konvensjonen, S.tid. 538-539 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Rikard Olsvik om Forsvaret 
produserer, !agrar og bruker napalm ved 
somme avdelingar, S.tid. 716-717 
( 18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om bedring av 
beredskapen for Sea King og Lynx heli
koptere, S.tid. 2261 (24.2.88). 

4. Sp.spm. fra Leiv Blakset om kystvakta si
ne helikopter som er ute av drift, S.tid. 
2458 (2.3.88). 

5. Sp.spm. fra Finn Knutsen om at det nor
ske forsvar har kjØpt røykgranater fra Is
rael via danske forsvarsmyndigheter, 
S.tid. 2979 (20.4.88). 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell og 

nybygg og nyanlegg 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1988. (Fornyelse av fly 
og undervannsbåter.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 796, Innst. S. 27, S.tid. 
1092-1093 (24.11.88). 
(Jf. Ill, sak 1.) 

2. Visse endringer/tillegg m.v. til det nasjo
nalfinansierte bygge- og anleggsprogram 
i Forsvaret. (Nye bygg og anleggsprosjek
ter, grunn- og eiendomservervelser, di
verse bygge- og forvaltningssaker, kjøp av 
barnehageplasser, støtte til idrettsanlegg.) 
St. prp. 67, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 170, 
S.tid. 3982-3984 (1.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om et nytt 

redningshelikopter er satt i bestilling, 
s. tid. 484 (2.11.88). 
(JJ. Il, sak l) 
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FORURENSNING 
Se også: MILJØVERN, NATURVERN. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot 

forurensninger m.v. 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 

n. Alminnelige saker: 

l. Tilleggs bevilgninger og omdisponeringer 
på statsbudsjettet for 1985 under kapit
lene 1422, 1448, 1458, 1465 og 4458 (Tiltak 
mot landbruksforurensninger, oppfyllel
se av garantiansvar for miljøvernlån, 
omorganisering av de statlige laborato
rier for forurensningsanalyser.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 809,lnnst. S. 79, S.tid. 
1682-1693 (16.12.85). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en protokoll 
av 8. juli 1985 til ECE-konvensjonen av 13. 
november 1979 om langtidstransporterte 
grenseoverskridende luftforurensninger, 
vedrørende minst 30 % reduksjon av svo
velutslipp eller av den mengden av svovel 
som krysser nasjonale grenser. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst 
med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 2402, Innst. S. 197, 
S.tid. 3036-3043 (6.6.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot 

forurensninger 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Ingvald Godal om den fare 
sur nedbør representerer for stadig fleire 
distrikt i vårt land, S.tid. 256-257 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Stordrange om de fis
ketomme vannene på Sørlandet og hjelp 
til klekking og utsetting av nye ftSkestam
mer, S.tid. 257 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om tiltak mot 
oljeforurensning ved leteboring på Møre 
I, Finnmark Vest og Bjørnøya Sør, S.tid. 
890-891 (27.11.85). 

4. Sp.spm. fra Lars Storhaug om Økte til
skudd til miljøtiltak i forbindelse foruren
sing av vassdrag på Jæren, S.tid. 897-898 
(27.11.85). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
oljevernberedskapen på Svalbard, S.tid. 
899 (27.11.85). 

6. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om støtte til 
britiske miljØOrganisasjonar sin kampan
je for å stoppe sur nedbØr, S.tid. 899-900 
(27.11.85). 

7. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om AlS Mil
jøplan si rapportering om forureining frå 
Titania, S.tid. 1579-1580 (11.12.85). 

8. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om transport av 
spesialavfall på E 18 gjennom tettbefol
kete områder til Norcems anlegg i Brevik, 
S.tid. 2098-2099 (26.2.86). 

9. Sp.spm. frå Sigurd Verdal om midlar til 
eit forskningsprosjekt vedrørande alumi
nium-konsentrasjon i vatn, planter og dyr, 
S.tid. 2099-2100 (26.2.86). 

10. Sp.spm. fra Bente Bakke om den alvorlige 
forurensningssituasjonen i Nedre Glom
ma-regionen, S.tid. 2100-2101 (26.2.86). 

11. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om handsa
minga av spesialavfall, S.tid. 2101-2102 
(26.2.86). 

12. Sp.spm. fra Grete Knudsen om informa
sjon til Stortinget om konklusjonene til 
embetsmannsgruppen angående Tita
nia-utslippene, S.tid. 2203-2204 (12.3.86). 

13. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om god
kjenning av fiskeoppdrettsanlegg i inn
landet, S.tid. 2326-2327 (19.3.86). 

14. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å ta ini
tiativ til ein nordisk aksjon for å få slutt på 
britane sin uansvarlege kjernekraftpoli
tikk, S.tid. 2328-2329 (19.3.86). 
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15. Sp.spm. fra Eirin Faldet om forurens
ningssituasjonen i Mjøsa, S. tid. 2349-2350 
(9.4.86). 

16. Sp.spm. fra Solveig Sollie om støvplagen 
fra Norcem i Brevik, S.tid. 2350 (9.4.86). 

17. Gr.spm. fra Inge Staldvik om tiltak mot 
tungmetallforurensning fra Grong Gru
ber AlS, S .tid. 2467-2469 (23.4.86). 

18. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å betre 
beredskapen mot radioaktiv forureining , 
S.tid. 2792-2793 (21.5.86). 

19. Sp.spm. fra Lars Velsand om å orientere 
Stortinget om de ulike sidene ved kata
strofen ved atomkraftverket i Tsjernobyl 
og virkningene for Norge, S.tid. 2793 
(21.5.86). 

20. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om å forebygge den radioaktive stråling 
Finnmark kan bli utsatt for ved en even
tuell ulykke ved kjernekraftanleggene i 
Murmansk-området , S.tid. 2793 (21.5.86). 

21. Sp.spm. fra Johan Nyland om forskrifter 
pålagt ved salg av fosfatholdige vaske-

midler og forurensningssituasjonen i Mjø
sa, S.tid. 2860-2861 (28.5.86). 

22. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
AsbjØrn Bjørnset, om betring i luftkvali
teten i spesielt utsette strok, S.tid. 2949-
2950 (4.6.86). 

23. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om infor
masjon om fordelen med blyfri bensin, 
S.tid. 2958 (4.6.86). 

24. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om virk
ningene her i landet av reaktorulykken 
ved Kiev, S.tid. 2962 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 11. juni 
1976 nr. 79 om produktkontroll. (Innføring 
av gebyrer for forurensningsmyndighete
nes tjenester.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 85, Innst. O. 26, O.tid. 
200-204 (8.4.86), Besl. O. 41, L.tid. 32 
(17.4.86). Lov av 16. mai 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot forurensninger 

m.v. 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1448 og 1449 på stats
budsjettet for 1986. (Garantiansvar for 
miljøvernlån, oppsamlingssystem for 
bilvrak.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 982, Innst. S. 44, S.tid. 
1579 (9.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 1441 Statens Forurensningstil
syn - utgifter til oljevernaksjon utenfor 
Vestlandet desember 1986.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

3. MiljØpolitisk redegjørelse av miljøvernmi
nisteren. (Gasskraft, Verdenskommisjo
nens rapport, fosfatholdige vaskemidler, 
biltrafikken, spesialavfall, Tsjernobylu-

lykken, sur nedbør, landsplan for nasjo
nalparker, barskogreservater.) 
S.tid. 3441-3448 (27 .5.87), debatt S.tid. 
3661-3705 (4.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om forslag 

om gransking av dumping av radioaktivt 
avfall i havet, S.tid. 33 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om forsk
ningsrapporter som avdekker hjerneska
der hos eldre i strøk med sur nedbør og 
stort aluminiuminnhold i drikkevannet, 
S.tid. 561 (12.11.86). 

3. Sp.spm. frå Kjell Furnes om å setje i gong 
undersøking om Sunndalsfjorden er for
ureina, S .tid. 561 (12.11.86). 

4. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei alvor
leg svekking av ozonlaget over Svalbard, 
og kva som kan gjerast for å stanse bruk 
av midler som ein veit skader ozonlaget, 
S.tid. 562-563 (12.11.86). 

5. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om politiet 
si handsaming av saka omforureining frå 
Titania AlS i Sokndal, S.tid. 566 (12.11.86). 

6. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn, fram
satt av Carl I. Hagen, om planlagt sØppel
fyllplass i Skeisåsen i Fana, S.tid. 1609-
1610 (10.12.86). 
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7. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om det er 
tegn som tyder på at skogsdøden er kom
met til Norge, S.tid. 1923 (7.1.87). 

8. Sp.spm. frå Kjell Opseth om Gulen kom
mune sitt syn på oljevernberedskapen i 
Fensfjordbassenget, S.tid. 1924 (7.1.87). 

9. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om svavel
utsleppa frå Mongstad og skadane på m.a. 
settefiskanlegg i Gulen, S.tid. 1982-1983 
(14.1.87). 

10. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om for
urensnings- og miljØproblemer ved den 
økende selbestanden, S.tid. 2088 (28.1.87). 

11. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om forurei
nande industriutslepp, S.tid. 2116 (4.2.87). 

12. Sp.spm. fra Lars Storhaug om forskning 
omkring behandling av husdyrgjØdsel og 
forurensningen fra landbruket, S .tid. 2134 
(4.2.87). 

13. Gr.spm. frå Kjellbjørg Lunde om høgare 
prioritet hos politiet av etterforsking ved 
brot på forureingslova, S.tid. 2135-2136 
(4.2.87). 

14. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om for
urensning av Nordsjøen, S.tid. 2212-2213 
(11.2.87). 

15. Sp.spm. frå Kjellbjørg L,unde om gjØdsel 
frå landbruket som eit miljØproblem gjen
nom forureining av vassdrag og grunn
vatn, S.tid. 2328 (18.2.87). 

16. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om å bringe til opphør 
dei konsesjonsstridige utslepp frå Tita
nia på Dyngadjupet, S.tid. 2370 (4.3.87). 

17. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om å 
stanse utslippet av livsfarlige giftstoffer, 
som f.eks. dioksiner, S.tid. 2370-2371 
(4.3.87). 

18. Sp.spm. fra Brita Borge om hvor langt be
handlingen av den planlagte Salhus
broen er kommet i Regjeringen og når sa
ken vil bli lagt frem for Stortinget, S.tid. 
2371 (4.3.87). 

19. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om den 
Økende forurensningen i Finnmark pga. 
av tilførsel av svoveldioksyd i luft fra Sov
jetunionen og Øst-Europa, S.tid. 2640 
(25.3.87). 

20. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om lag
ring av farleg avfall frå oljeverksemda på 
ein privat avfallsplass på Sotra, S.tid. 
2640-2641 (25.3.87). 

21. Sp.spm. frå Ingvald Godal om tilgrising 
og skader etter oljeutslepp frå tankskip, 
S.tid. 2731 (1.4.87). 

22. Sp.spm. fra Svein Alsaker om etablering 
av strenge enhetlige normer for reduserte 

utslipp av f.eks. nitrogenforbindelser og 
karbondioksyd, S.tid. 3085-3086 (6.5.1987). 

23. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om lagring 
av avfallssyre frå Kronos Titan AlS på 
Langøya i Holmestrand-fjorden, S.tid. 
3086-3087 (6.5.1987). 

24. Sp.spm. fra Age Hovengen om hva Miljø
verndepartementet kan gjøre for å be
grense forurensningen fra Nordsinni der 
naturgjødsel, kunstgjødsel og kjemikalier 
pga. oversvømmelse hvert år skylles ut i 
Randsfjorden, S.tid. 3170 (13.5.1987). 

25. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om at norske 
oljeselskaper har importert giftig tungolje 
fra Øst-Europa, S.tid. 3170-3171 
(13.5.1987). 

26. Sp.spm. fra Aase Moløkken om forbud 
mot bruk av fosfatholdige tøyvaskemidler, 
S.tid. 3350-3351 (20.5.1987). 

27. Sp.spm. fra Bente Bakke om protokoll om 
å redusere de nasjonale utslipp av nitro
genoksyder, og om dette i så fall lar seg 
kombinere med planene om gasskraft
verk, S.tid. 3351 (20.5.1987). 

28. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hva 
som kan gjøres for å styrke arbeidet mot 
forurensningen i kommunene, S.tid. 3352 
(20.5.1987). 

29. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om tiltak 
mot den store auken dei komande åra av 
svovel- og nitrogenutslepp, i samsvar med 
Brundtland-kommisjonens rapport, S.tid. 
3454-3455 (27 .5.1987). 

30. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om når Nor
ge vil stans~ brenning av farleg kjemisk 
avfall frå norsk industri ute i Nordsjøen, 
S.tid. 3455 (27.5.1987). 

31. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å innfø
re et landsomfattende reklameforbud mot 
fosfatholdige vaskemidler, S .tid. 3455-
3456 (27 .5.1987). 

32. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
luftforurensning i Øst-Finnmark fra nik
kelverket i Nikel i Sovjet, S.tid. 3644-3645 
(3.6.87). 

33. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å bedre 
miljØforholdene i Grenland, S.tid. 3645-
3646 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 22. april 

1987 om å frata kommunene mulighetene 
til tvungen renovasjonsordning. 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 248, lnnst. O. 82, 
O.tid. 472-473 (29.5.87). 
(Forslaget fra Carl l. Hagen bifaltes ikke.) 
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1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensningstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot forurensnin-

ger mv 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen vedtatt 
sendt Regjeringen se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1441 og 1448. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under MiljØVernde

partementets kap. 1448 på statsbudsjettet 
for 1987. (Tiltak mot forurensninger- ga
rantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 704-705, Innst. S. 50, 
S.tid. 1591 (9.12.87). 

2. MiljØVernpolitisk redegjØrelse av miljØ
vernministeren. (Energiøkonomisering, 
miljøavgifter, ozonlaget, Barentshavet, 
jordbruks- og industriforurensninger, 
Verdenskommisjonen, avfallshåndte
ring.) 
S.tid. 2539-2546 (17.3.88), debatt S.tid. 
2670-2716 (24.3.88). 

3. Reduksjon av nitrogenoksidutslippene i 
Norge. 
(Vedlegg: l. Definisjoner. 2. Framskriv
ning av NO-utslipp. 3. Mulige tiltak for å 
redusere utslippene av NO.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 290, 
S.tid. 4040-4060 (8.6.88). 
(l forslag fra Bente Bakke sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

4. Etablering av et sentralt behandlingsan
legg for spesialavfall i Rana kommune. 
St. prp. 127, ref. S.tid. 3374, Innst. S.312, 
S.tid. 4199-4206 (10.6.88). 
(Jf. SYSSELSETTING Il, sak 4.) 

5. Samleproposisjon om tiltak i forbindelse 
med algeinvasjonen. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra finanskomi
teen til Finansdepartementet, datert 8. ju
ni 1988. 2. Brev fra Finansdepartementet 
til finanskomiteen, datert 9. juni 1988.) 
St.prp. 146, ref. S.tid. 3957, Innst. 8.320, 
S.tid. 4381-4397 (13.6.88). 
O forslag - ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen om tiltak for re
duksjon av forurensningsproblemene i 
Norge. 
Dok. 8:46, ref. S.tid. 4414 (13.6.88), og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aase Moløkken om dumping 

av giftig avfall, S.tid. 100-101 (21.10.87). 
2. Sp.spm. fra John S. Tveit om vrakpant på 

kjØleskap for å motvirke spredning av 
freongass fra kasserte skap, S.tid. 101 
(21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Bente Bakke om giftavfall 
som brennes i Nordsjøen, S.tid. 278-279 
(28.10.87). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om en interna
sjonal avtale om reduksjon av nitrogenok
sidutslipp, S.tid. 279 (28.10.87). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om flytting av 
stillingene fra kalkingsgruppa ved Direk
toratet for naturforvaltning fra Arendal til 
Trondheim, S.tid. 540 (11.11.87). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å gjere 
offentleg ein h.emmeleg rapport Industri
forbundet sit med om deponering av gift
stoffer frå ei rekkje bedrifter, S.tid. 540-
541 (11.11.87). 

7. Sp.spm. fra Lars Velsand om kvikksølv
forurensning fra en av Norsk Hydros fa
brikker på Herøya, S.tid. 541-542 
(11.11.87). 

8. Sp.spm. fra Marit Wikholm om kloakkut
slipp i Store Lungegårdsvann og Indre 
Puddefjord, S.tid. 542 (11.11.87). 

9. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om hvorfor 
Norge ikke vil stemme for forslaget i ECE 
om 30 % reduksjon av nitrogenoksid in
nen 1995. (Trukket tilbake- jf. neste sak.), 
S.tid. 712 (18.11.87). 

10. Sp.spm. fra Bente Bakke om å støtte avta
len om å redusere utslippene av nitrogen
oksid med 30% innen 1995, S.tid. 713 
(18.11.87). 

11. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om korleis 
Montreal-avtalen om reduksjon i bruken 
av stoff som bryt ned ozonlaget skal fylg
jast opp, S.tid. 713-714 (18.11.87). 

12. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om innspa
ring ved tilknytning til et felles rensean
legg i Nedre-Glomma-regionen, S.tid. 915 
(25.11.87). 

13. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om Noreg 
vil støtte det danske forslaget til NordsjØ
konferansen om å få slutt på havavbren
ninga av kjemisk avfall etter 31.12.1989, 
S.tid. 916 (25.1 1.87). 

14. Sp.spm. fra Bente Bakke om forurens
ningene fra Saugbruksforeningens cellu-
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loseindustri i Halden, S.tid. 1572-1573 
(9.12.87). 

15. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om ulovlige 
og ødeleggende industriutslipp i Akersel
va, S.tid. 1998 (20.1.88). 

16. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å gjøre 
bedriftsledelsen juridisk ansvarlig for for
urensningsutslipp, S.tid. 2002-2003 
(20.1.88). 

17. Gr.spm. fra Nils O. Golten om utbygging 
av oljevernberedskap i Mongstadregio
nen, S.tid. 2008-2010 (20.1.88). 

18. Sp.spm. fra John S. Tveit om å hindre 
uforsvarlig og ulovlig håndtering av av
fall fra norske atom reaktorer, S. tid. 2039-
2040 (27 .1.88). 

19. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
brenning av spillolje og spesialavfall i 
Kjøpsvik, S.tid. 2040-2041 (27.1.88). 

20. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om et dansk 
forslag om forbod mot brenning av kje
misk avfall på havet, S.tid. 2076 (3.2.88). 

21. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Ingvard Sverdrup om Nordsjøen som 
dumpingplass for radioaktivt avfall fra 
England, S.tid. 2117-2118 (10.2.88). 

22. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om gjen
nomføring av planen for reduksjon av for
ureininga i Oslo, S.tid. 2118 (10.2.88). 

23. Sp.spm. fra Reidar Due, framsatt av Eli 
Arnstad om reduksjon av utslipp og stans 
av all avfallsbrenning i Nordsjøen, S.tid. 
2172-2173 (17 .2.88). 

24. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om momsfritak for svensk kalking av 
norske vassdrag, S.tid. 2183-2184 (17.2.88). 

25. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om sen reaksjon overfor Drammens-be
drifts utslipp av miljøskadelige stoffer, 
S.tid. 2254-2255 (24.2.88). 

26. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
dispensasjon for svenske vogntog som 
frakter kalk over grensen til Norge, S.tid. 
2263-2264 (24.2.88). 

27. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om å 
innføre forbud mot salg av vaskemidler 
med fosfat på Romerike, S. tid. 2511 
(16.3.88). 

28. Sp.spm. fra Lars Velsand om tiltak for å 
berge den forurensede Hunnselva, S.tid. 
2511-2512 (16.3.88). 

29. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om at mid
ler bevilget til kalking av sure vann bru
kes til andre formål, S.tid. 2512 (16.3.88). 

30. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å få slutt 
på urenset kloakkutslipp i Hovekilen på 
Tromøy a, S.tid. 2607-2608 (23.3.88). 

31. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om tiltale 
for forurensning fra en destruksjonsfa
brikk i Mogreina i Ullensaker, S.tid. 2608 
(23.3.88). 

32. Sp.spm. fra Lars Storhaug om reduksjon 
av forurensningen som husdyrgjØdselen 
forårsaker, S.tid. 2898 (13.4.88). 

33. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om støtte 
til et dansk forslag om globalt forbud mot 
havavbrenning av kjemisk avfall, S.tid. 
2975-2976 (20.4.88). 

34. Sp.spm. fra Nils O. Golten om en rapport 
frå Statens forurensningstilsyn som syner 
at mykje av fisken omkring oljeplattfor
mane i Nordsjøen er oljeforureina, S.tid. 
2976-2977 (20.4.88). 

35. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om de 
store utslipp av svovel og tungmetaller fra 
sovjetisk industri i nord og virkningen på 
helse og miljØ i Finnmark, S.tid. 3165 
(4.5.88). 

36. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om å la 
svenske vogntog i kalktransport til Røm
skog få overskride grensen for maksimal
last, S. tid. 3337 (11.5.88). 

37. Sp.spm. fra Bente Bakke om reduksjon av 
svovelutslippene bl.a. i Sulitjelma, S.tid. 
3359-3360 (18.5.88). 

38. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om avslaget 
Norsk Hydro fikk på søknaden om utset
telse med nedlegging av deler av den 
gamle magnesiumfabrikken på Herøya, 
S.tid. 3360-3361 (18.5.88). 

39. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
dumping av tjæreavfaZl i Nordsjøen, S.tid. 
3681 (1.6.88). 

40. Sp.spm. fra Karin Lian om utslipp av det 
ozonødeleggende stoff haloner, S.tid. 3683 
(1.6.88). 

41. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om om . kri
setiltak mot forureininga og økokatastro
fen i havet, S.tid. 3683 (1.6.88). 

42. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om bruk av 
materiale med ozonøydeleggande stoff i 
samband med bygging i regjeringskvar
talet, S.tid. 3684 (1.6.88). 

43. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om avtale 
inngått på Nordsjøkonferansen om 50% 
reduksjon av næringsstoffa i havet, S.tid. 
3684-3685 (1.6.88). 

44. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om inve
steringer for å få slutt på forurensende 
kloakkutslipp i mange kommuner, S.tid. 
3685 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 31. mars 
1974 nr. 17 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 676, Innst. O. 81 (ik
ke-beh.), O.tid. 864 (7.6.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1441 4441 Statens forurensntngstilsyn 
1448 Særlige tiltak mot forurensninger 

m .v. 
1449 Oppsamlingssystem for bilvrak 

U. Alminnelige saker: 
l. Sveriges Fiskares Riksforbund sender ut

talelse om den tiltagende forurensing av 
hav og vassdrag. 
Ref. S.tid. 162, (17.10.88) og vedlagt proto
kollen. 

2. Tilleggs bevilgning under M iljøvernde
partementets kap. 1448 på statsbudsjettet 
for 1988. (Særlige tiltak mot forurens
ninger- garantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 999, Innst. S. 40, S.tid. 
1671 (7.12.88). 

3. Forslag fra Dag Jostein Fjærvoll, Kjell 
Furnes og Helga Haugen om fritak på 
statlige avgifter på kommunale rensean
legg. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2354, Innst. S. 139, 
S.tid. 3074-3127, 3151 (11.4.89). 
(Jf. STATSBUDSJETTET Il, sak 5.) 

4. Innfrielse av garantiansvar i forbindelse 
med konkursen ved Resirkuleringsanleg
get i Oslo AlS (REO). 
St.prp. 97, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 194, 
S.tid. 3722-3723 (23.5.89). 

5. Forslag fra Sverre Mauritzen, Ingvard 
Sverdrup, Ole Fr. Klemsdal, Carl Fr. Low
zow og Kaci Kullmann Five om økt bruk 
av naturgass innen samferdset 
Dok. 8:49, ref. S.tid. 4032-4033, og vedtatt 
ikke tatt under behandling. 

6. Tiltak mot forurensning fra KjØl i Gru ber. 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 243, 
S.tid. 4404 (12.6.89). 

7. Miljøvernpolitisk redegjØrelse av miljø
vernministeren. (Ozonlaget, Haag-dekla
rasjonen, pris- og avgiftspolitikk, tra
fikkplanlegging, svovelutslipp, Montreal
protokollen, jordbruks- og industrifor
urensninger, konvensjon om transport av 
farlig avfall, spesialavfallsystem.) 
S.tid. 3313-3319 (25.4.89), S.tid. 4569-4626 
(debatt 14.6.89.) 
(Jf. MILJØVERN Il, 7.) 

8. Forslag fra Carl I. Hagen om tiltak for re
duksjon av forurensningsproblemene i 
Norge. 

(Vedlegg: Inntatt i innst. merknader fra fi
nanskomiteen til avgiftsdelen av forsla
get.) 
Dok. 8:46 (1987-88), ref. S.tid. 33, 2354, 
Innst. S. 180, S.tid. 4569-4628 (14.6.89). 
(Forslaget bifaltes ikke. Ytterligere 2 for
slag fra Carl I. Hagen ble ikke bifalt. Ko
miteens innst. punkt Ill ble bifalt med 59 
mot 46 stemmer.) 
(Jf. MILJØVERN Il, 7.) 

9. Samtykke til ratifikasjon av ein Protokoll 
av 31. oktober 1988 til ECE-konvensjonen 
av 13. november 1979 om langtranspor
terte grenseoverskridande luftforurei
ningar, som gjeld kontroll av utslepp av 
nitrogenoksid eller av den mengda av ni
trogenoksid som kryssar nasjonale gren
ser. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 82, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 255, 
S.tid. 4570-4628 (14.6.89). 

10. Norsk oljevern. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av hvorledes de 
ulike beredskapsorganisasjonene vil 
fungere ved ulike typer oljesøl. 2. Oljesøl i 
Oslofjorden konsekvensvurdering.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 274, 
S.tid. 4628-4646 (14.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Ragnhild Barland 
om fortsatt lokalisering av hovedstasjo
nen i Horten m.m. - bifalt med 73 mot 46 
stemmer. l forslag fra Kjell Opseth og Kå
re Øvregard sendt Regjeringen - se RE
GJERING EN OVERSENDT l.) 

11. Det videre arbeid med spesialavfall. 
(Vedlegg: l. Oversikt over grunnlagsma
teriale. 2. Investeringskostnader knyttet 
til et sentralt behandlingsanlegg for spe
sialavfall i Mo i Rana. Særskilte vedlegg: 
l. Utbygging av et behandlingsanlegg for 
spesialavfall i Rana. Utredning utført av 
Østlandskonsult AlS for Miljøverndepar
tementet. Hovedrapport datert 1.12.1988. 
2. Utbygging av et behandlingsanlegg i 
Rana - Termisk linje uten kjel. Utredning 
utført av Østlandskonsult AlS for MiljØ
verndepartementet. Tilleggsrapport da
tert 5.4.1989.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 308, 
S.tid. 5067-5088, 5109 (20.6.89). 
(3 forslag, hvorav 2 fra Marit Wikholm pva. 
A og SV, bifalt.) 

12. Tilleggsbevilgninger under Kommunal
og arbeidsdepartementets og MiljØVern
departementets budsjett for 1989 om tiltak 
for bedre kjemikaliekontroll og bered
skap. 
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(Vedlegg: l. Oversikt over myndigheter 
som fører tilsyn med kjemiske stoffer og 
produkter. 2. Gjeldende regelverk vedrø
rende kjemiske stoffer og produkter. 3. 
Oversikt over de myndigheter som har 
ansvar for for beredskapsmessige tiltak 
ved ulykker med kjemikalier. 4. Organise
ring av beredskapen mot gassutslipp i 
Grenland. 5. Oversikt over bestemmelse
ne i forurensningslovens kap. 6.) 
St.prp. 83, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 301, 
S.tid. 5088-5091 (20.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om en mer 

praktisk og rimelig innsamlingsordning 
for miljØfarlig forbrukeravfall, S.tid. 72-
73 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om luftforurensning fra den sovjetiske in
dustrien på Kolahalvøya og begynnende 
skogsdød på norsk side, S.tid. 341 
(20.10.88). 

3. Sp.spm. fra RagnhHd Barland om foru
rensningen ved bruk av antibiotika i 
havbruksnæringen, S.tid. 341-342 
(20.10.88). 

4. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om forbod 
mot grenseoverskridande transport av 
farleg avfall frå industriland til u-land i 
ein global konvensjon, S.tid. 755 
(l 0.11.88). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om fosfatfritt 
vaskemiddel, S.tid. 756-757 (10.11.88). 

6. Sp.spm. fra Brita Borge om gjenvinning 
av spHlolje fra bedrifter og småskipsfar
ten, S.tid. 777-778 (16.11.88). 

7. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om bruk av 
hydrogen som drivstoff for motorkjøre
tøyer og fly for å oppnå rent avgassutslipp, 
s. tid. l 007 (23.11.88). 

8. Spørsmål ved møtets slutt fra Johan But
tedahl til miljøvernministeren om cyanid
saken i Bergen, S.tid. 1124-1130 (25.11.88). 

9. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om et 
avvist tilbud fra bedriften Renor AJS om 
et prosjekt for meget hurtig oppbygging 
av langtidslager for spesialavfall inntil 
20000 tonn, S.tid. 1326-1327 (30.11.88). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om initiativ 
til oppretting av meldingssystemer for 
luftforurensning i Oslo, Bergen, Trond
heim og Grenlandsområdet, S.tid. 1327-
1328 (30.11.88). 

11. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å få of
fentleggjort resultatet av granskinga av 
kvikksØlvutsleppa frå Borregaard Fa
brikker i Sarpsborg, S.tid. 1328 (30.11.88). 

12. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om gift
skandalen i Bergen. (Trukket tilbake), 
S.tid. 1328 (30.11.88). 
(Jf. sak 8.) 

13. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om eit snar
leg forbod mot ozonnedbrytande isole
ringsplater, S.tid. 1659-1660 (7.12.88). 

14. Sp.spm. fra Bente Bakke om et eventuelt 
sentralanlegg for spesialavfall i Mo i Ra
na som kan bli nesten dobbelt så dyrt 
som forutsatt, S.tid. 2209 (11.1.89). 

15. Sp.spm. fra Solveig Sollie om anmeldel
ser av bedrifter som har brutt forurens
ningsloven, S.tid. 2209 (11.1.89). 

16. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om et 
stigende antall ulovlige akuttutslipp fra 
norske bedrifter, S.tid. 2210 (11.1.89). 

17. Gr.spm. fra Gunnar Fatland om foru
rensning av Nordsjøen av utslippene fra 
oppdrettsnæringen i Rogaland, S.tid. 
2245-2246 (13.1.89). 

18. Sp.spm. fra Peter Angelsen om at spillolje 
fra skip går rett på sjøen, S. tid. 2280 
(18.1.89). 

19. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få ni
trogenutslepp frå bil ned mot akseptabelt 
nivå. (Trukket tilbake), S. tid. 2303-2304 
(18.1.89). 

20. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om lagring 
av 200 tonn PCB-holdig spesialavfall ved 
Flymuseet på Gardermoen, S. tid. 2413-
2414 (25.1.89). 

21. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Asbjørn Bjørnset om å redusera utsleppet 
av nitrogengassar fram mot år 2000, S.tid. 
2415-2416 (25.1.89). 

22. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om for
slag til nye tiltak utanom den varsla mel
dinga om spesialavfall, S. tid. 2416 
(25.1.89). 

23. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om be
redskapstiltak mot ein frykta algeinva
sjon til våren, S.tid. 2416-2417 (25.1.89). 

24. Sp.spm. fra Marit Wikholm om at de nye 
MD BO-flyene til SAS slipper ut nesten 
dobbelt så mye nitrogenoksyd som DC 9-
flyene under oppstigning og landing, 
S.tid. 2430-2431 (25.1.89). 

25. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
kommunene gjør nok for å ta seg av sorte
ring, gjenvinning og foredling av avfall, 
S.tid. 2485 (1.2.89). 

26. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om foru
rensningen fra bilfragmenteringsanleg
get Ring Teigen i Hokksund, S.tid. 2524-
2525 (8.2.89). 
(Jf. sak 28 og 32) 

27. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om eit 
forprosjekt for tørking av husdyrgjødsel i 
Kvam i samband med bruk av spillvarme 
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frå ferrolegeringsverksemda Bjølvefossen 
AlS i Ålvik, S.tid. 2525 (8.2.89). 

28. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om den 
forurensende avfallshaug fra Ring Tei
gens bilfragmenteringsanlegg i Hokk
sund, som er blitt flyttet, S.tid. 2712 
(22.2.89). 
(Jf. sak 26 og 32) 

29. Sp.spm. fra Marit Wikholm om Norges 
forpliktelser i forhold til avtalen om re
duksjon av utslipp av næringssalter til 
Nordsjøen, S.tid. 2712-2713 (22.2.89). 

30. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om lagring 
på land av avfallet fra Titania i Sokndal, 
S.tid. 2713-2714 (22.2.89). 

31. Sp.spm. fra JohnS. Tveit om forskning på 
håndtering av kommunalt avfall, S.tid. 
2714 (22.2.89). 

32. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om hva 
statsråden har gjort for å utvikle et til
fredsstillende system for håndtering av 
bilvrak i Norge, S.tid. 2793 (8.3.89). 
(Jf. sak 26 og 28) 

33. Sp.spm. fra Karin Lian om deponering 
av gipsplateavfaU i Nesbygda, S.tid. 2794-
2795 (8.3.89). 

34. Sp.spm. fra John S. Tveit, framsatt av 
Borghild Røyseland om nedbrytningen 
av ozonlaget og konsekvenser for norske 
planer og politikk på dette området, S.tid. 
2795 (8.3.89). 

35. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll, fram
satt av Lars Gunnar Lie om avgiftslettel
ser ved innføring og bruk av biler drevet 
av solenergi, S.tid. 2808 (8.3.89). 

36. Sp.spm. fra Terje Granerud om depo
nering av radioaktivt avfall på Kjeller, 
S.tid. 2861-2862 (15.3.89). 

37. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om rovfiske 
på norsk vårgytende sild og forurens
ningene som følger av at sild råtner ned i 
fjordene, S.tid. 2864-2865 (15.3.89). 

38. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om økono
miske vilkår for miljøsatsing i Grenland, 
S.tid. 2927-2928 (29.3.89). 

39. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om når den 
varsla meldinga om oljevernberedskapen 
vil bli lagt fram, S.tid. 3033 (5.4.89). 

40. Sp.spm. fra Bente Bakke om hvorfor Re
gjeringen ennå ikke har fremlagt den 
varslede proposisjon om spesialavfall, S. 
tid. 3155 (12.4.89). 

41. Sp.spm. fra Gudmund Restad om den dra
matiske Økning av krefthyppigheten i 
Pasvikdalen i forbindelse med luftforu
rensningen fra Kola-halvøya, S. tid. 3426-
3427 (3.5.89). 

42. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om hemme
lighold av opplysninger om produksjon 
av kjemikalier som skader jordens ozon
lag, S.tid. 3463 (10.5.89). 

43. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om pels
dyrnæringens forkjØkkens miljøbevaren
de oppgave som avtagere av slakte- og fis
keavfall, S.tid. 3755-3756 (24.5.89). 

44. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen, framsatt av 
Gunnbjørg Agotnes om en vurdering av 
renseanlegg for avløpsvann fra brannfelt i 
forbindelse med lokalisering av Norges 
Brannskole, S.tid. 3777-3778 (24.5.89). 

45. Sp.spm. fra Bente Bakke om behandling 
av brukt smøreolje, S.tid. 3945 (31.5.89). 

46. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om lagring 
av radioaktivt avfall under Nordsjøen, 
S.tid. 3946 (31.5.89). 

47. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om forsk
ning på sur nedbørs virkning på skog og 
vannsystemer i Høylandet og Overhalla 
og avklaring i forhold til grunneierne, 
S.tid. 3946 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 31. mai 
197 4 nr. 17 om kommunale vass- og klo
akkavgifter. 
Ot.prp. 74 (1987-88), ref. O.tid. 676 (1987-
88), lnnst. O. 31, O.tid. 242-244 (20.2.89), 
Besl. O. 47, L.tid. 42 (13.3.89). Lov av 13. 
mars 1989. 

2. Endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) m.v. (Erstatnings
ansvar ved forurensningsskade.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 183, Innst. O. 85, 0.
tid. 663-675 (1.6.89), Besl. O. 111, L.tid. 75 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo om lov om 
bilfrie soner. 
Dok. 8:17, ref. O.tid. 160, lnnst. O. 110 (ik
ke-beh.), O. tid. 838 (6.6.89). 
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FREDSARBEID 

Omfatter bl.a.: Den Norske Nobelkomite, Norges_fredsråd. 
Se også: EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJO
NALT SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), NEDRUSTNING, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Den Norske Nobelkomite melder at No
bels fredspris for 1985 er tildelt I nternatio
nal Physicians for the Prevention of Nu
clear War (IPPNW). 
Ref. S. tid. 241 og vedlagt protokollen. 

2. Beretning fra Den Norske Nobelkomite. 
Dok. 7, ref. S. tid. 260 og vedlagt protokol
len. 

3. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Fredsprisutdelingen.) 

S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S .tid. 1483-1563 (9.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om ret
ningslinjer for tildeling av 650 000 kr til 
disposisjon for organisasjoner til ulike ak
tiviteter i FNs internasjonale fredsår, 
S. tid. 2006-2007 (12.2.86). 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite melder at No

bels fredspris for 1986 er tildelt Elie Wie
sel, USA. 
Ref. S.tid. 79 (15.10.86) og vedlagt proto
kollen. 

2. Den norske fredskomite sender uttalelse 
om Regjeringens holdning til fredsbeve
gelsens krav. 
Ref. S.tid. 334 (4.11.86), og vedlagt proto
kollen. 

3. Beretning fra Den Norske Nobelkomite for 
1985 og 1986. 
Dok. 7, ref. S.tid. 4002 (10.6.7) og vedlagt 
protokollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om tilskudd til å etablere et norsk fredsa
kademi og et fredsbevegelsens arkiv og 
museum, S.tid. 1615 (10.12.86). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp m. 
fl. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

146 Utvikling og nedrustning 

U. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite melder at No

bels fredspris for 1987 er tildelt President 
Oscar Arias Sanchez, Costa Rica. 
Ref. S.tid. 92 (15.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Den norske Nobelkomite. 
Innst. S. 58, S.tid. 1666 (14.12.87). 

3. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Oskar Arias' fredsplan for Mel
lom-Amerika, INF -avtalen om avskaffelse 
av mellomdistanseraketter, toppmøtet i 
Washington.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om uten

riksministeren er enig i utenrikskomi
teens tolkning av fredsplanen for Mellom
Amerika, S.tid. 711 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nye 
USA-bevilgninger til Contras, S.tid. 2074-
2075 (3.2.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

146 Utvikling og nedrustning 

11. Alminnelige saker: 
l. Den Norske Nobelkomite meddeler at 

Nobels fredspris for 1988 er tildelt de Fo
rente Nasjoners fredsbevarende styrker. 
Ref. S.tid. 34 (4.10.88) og vedlagt protokol
len. 
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FUNKSJONSHEMMEDE 

Omfatter bl.a.: Attføring, Rådet for funksjonshemmede, vernede bedrifter, vernet sysselsetting. 
Se også: FOLKEHELSE, FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE, PSYKISK UTVIKLINGSHEM
MEDE, SYKDOMMER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

740 Rådet for funksjonshemmede 
741 Særlige tiltak for funksjons

hemmede 

Il. Alminnelige saker: 

l. Transport for funksjonshemmede. 
St.meld. 92 (1984-85), ref. S.tid. 268, lnnst. 
S. 106, S.tid. 2358-2387 (10.4.86). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1979: 27 Tran
sport for funksjonshemmede. Leder: Lars 
Erik Furu.) 
(3 forslag framsatt under debatten, 2 fra 
Hans Frette og l fra Per Aas alle bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å legge ned 
fylkesnemndene for å korte ned saksbe
handlingstiden i attfØrings- og uføresa
ker,S.tid. 721 (20.11.85) IV. Lovsaker. 

2. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om oppheving 
av inntaksstoppen til de vernede bedrif
tene, S.tid.l571 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om de nye forskrif
tene for vurdering i grunnskolen hvor 
elevenes forutsetning ikke skal trekkes 
inn ved fastsetting av karakterer, er i tråd 
med intensjonene, S.tid. 1860-1861 
(15.1.86). 

4. Sp.spm. fra Annelise Høegh om støtte til 
blinde førskolebarn ved kjØp av kassett
spillere, S.tid. 2048 (19.2.86). 
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5. Sp.spm. fra Marit Rotnes om en plan for 
utbygging av hjelpemiddelsentral i hvert 
fylke, S.tid. 2049 (19.2.86). 

6. Sp.spm. fra Marit Rotnes om at funksjons
hemmede også må være med i de sakkyn
dige bilutvalg som skal vurdere anskaffel
se og drift av motorkjøretøy for funk
sjonshemmede, S.tid. 2049-2050 (19.2.86). 

7. Sp.spm. frå Laila Kaland om fylkeskom
munane som ikkje har pengar til å auke 
inntaket av elevar på spesielle vilkår, 
S. tid. 2087-2088 (26.2.86). 

8. Sp.spm. fra Ase Moløkken, framsatt av Ar
ve Berg, om når fullmakten til å overføre 
bevilgninger fra beredskapsmidlene til de 
vernede bedrifter vil bli tatt i bruk, S.tid. 
2093-2094 (26.2.86). 

9. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å få kom
munene til å bruke de midler som er over
ført fra staten til spesialtransport for 
funksjonshemmede, S.tid. 2197 (12.3.86). 

10. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om fort
setting av et treningsopplegg for den hjer
neskadde Ellen Busengdal, Kongsberg, 
S.tid. 2313-2314 (19.3.86). 

11. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen, framsatt av 
Marit Rotnes, om årsaken til at bare 7 hjel
pemiddelsentraler for funksjonshemmede 
vil være i drift i 1986, S.tid. 2314-2315 
(19.3.86). 

12. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om radikal 
nedgang i mengda med frimerke frå en
kelte offentlege instansar og etatar til 
Tubfrim, S.tid. 2340-2341 (9.4.86). 

13. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
driftstilskudd til de funksjonshemmedes 
organisasjoner, S.tid. 2456-2457 (23.4.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Nytt støtte- og styringssystem for bedrif

ter for vernet arbeid. 
St.prp. l Tillegg 6, ref. S.tid. 573, Budsjett
innst.S. 5, S. tid. l 005-1105 (27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 

523 SpesieUe arbeidsmarkedtiltak 
for yrkeshemmede 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

672 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
741 Særlige tiltak for funksjons

hemmede 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Aase MolØkken om å overføre 

de vernede verksteder til arbeidskraft
myndighetene, S.tid. 569 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om psy
kisk utviklingshemmede som i full jobb får 
kr. 4.50 pr. time, S.tid. 572-573 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om adgang til 
samme døgntilbud på teksttelefonkontakt 
for døve, som hørende, S.tid. 1626 
(10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Turid Birkeland om endring 
av Husbankens regler for å gjøre det lette
re for funksjonshemmede å få ervervslån 
eller etableringslån, S.tid. 1998-1999 
(21.1.87). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om dekning 
av kommunal bostøtte for minstepensjo
nister og funksjonshemmede, S.tid. 2132-
2133 (4.2.87). 

6. Sp.spm. fra Helga Haugen om å få en ver
net bedrift i Lillesand for 20 arbeidstake
re, S.tid. 2376 (4.3.87). 

7. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om de uverdi
ge boforholdene ved Hjemmet for døve i 
Andebu, S.tid. 2392-2393 (4.3.87). 

8. Sp.spm. fra Inge Staldvik om departe
mentets holdning til oppretting av hjelpe
middelsentral i Nord-Trøndelag, S.tid. 
2541-2542 (11.3.87). 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om at det 
tar opptil 3 år for uføre for å få behandlet 
søknader om uføre bil, S. tid. 2572 (18.3.87). 

10. Sp.spm. fra Reidun Andreassen, framsatt 
av Tom Thoresen, om forholdene for 
funksjonshemmede på Østfoldbanen, 
S.tid. 2656-2657 (25.3.87). 

11. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
dekning av driftsutgiftene for et behand
lings- og rehabiliteringssenter for handi
kappede lagt til Troms/Finnmark, S.tid. 
3016-3017 (29.4.1987). 

12. Sp.spm. fra Aase Moløkken om å overføre 
de vernede verksteder under HVPU til ar
beidskraftmyndighetene, S.tid. 3361 
(20.5.1987). 

13. Sp.spm. fra Aase MolØkken om ettergivel
se av de vernede bedrifters statlige gjeld, 
S.tid. 3366 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Økning 
av den garanterte tilleggspensjon til fødte 
og unge uføre, uførepensjon til pasienter i 
ettervernshjem under psykisk helsevern, 
delegering av avgjørelsesmyndighet i ufø
repensjonssaker.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 19n6. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S.5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
523 Spesielle tiLtak for yrkeshemmede 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker-og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.ll, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
672 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
741 Særlige tiltakjor junksjons

hemmede 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

kapittel 741 Særlige tiltak for funksjons
hemmede Post 75 Hjelpemiddelsentraler. 
St.prp. 142, ref. S.tid. 3878, Innst. S.295, 
S.tid. 4136 (9.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Barkestad om å hindra 

nedlegging av den verna industriverk
semda Voss industrier, S.tid. 1588-1589 
(9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Aase Moløkken om å hindre at 
antall yrkeshemmede i arbeidsmarkeds
bedriftene må reduseres i 1988, S.tid. 2530 
(16.3.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og .Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11 .88). 
Budsjett-kap.: 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
672 Rådet for funksjonshemmede 
673 Tiltak for funksjonshemmede 
741 Særlige tiltak for funksjonshem

mede 
(Jf. IV, sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om 

kommunehelselovens bestemmelser og 
regelverket i forbindelse med omsorgs
lØnn og avlastningstiltak S.tid. 2249-2266 
(13.1.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. lnterp. fra Åge Hovengen om å styrke det 
offentlige attføringsapparat og øke syssel
settingen av yrkeshemmede, S.tid. 3245-
3257 (18.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om norske 

forbrukere som betaler svært dyrt for hel
seteknisk utstyr, S.tid. 763-764 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om lovet eks
trastøtte til FFO og andre frivillige orga
nisasjoner som følge av inntektstap på 
lotterier, S. tid. 786-787 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å sikre 
funksjonshemmedes organisasjoner en 
bedre og mer stabil Økonomi, S.tid. 1023-
1024 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Astrid Fagernes om manglende informa
sjonsbrosjyrer på flyplasser med oversikt 
over tilgjengelige fasiliteter for funksjons
hemmede, S.tid. 1663-1664 (7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
nedleggelse av et bo- og treningsprosjekt 
ved Hjemmet for Døve i Andebu, S. tid. 
1666-1667 (7.12.88). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om grun
nen til at overføringen av fire vernede 
verksteder for psykisk utviklingshemmede 
fra Sosialdepartementets budsjett til ar
beidsmarkedsmyndighetene er blitt ut
satt, S.tid. 2217-2218 (11.1.89). 

7. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 
sammensetningen av et utvalg som skal 
vurdere tiltak med sikte på å dempe veks
ten i utbetalingene over uføretrygd bud-· 
sjettet, S.tid. 2301-2302 (18.1.89). 
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8. Sp.spm. fra Hans Frette om rullestolbru
kere som mellom Stavanger og Egersund 
må sitte i godsvogn, S.tid. 2429-2430 
(25.1.89). 

9. Sp.spm. fra Harald Synnes om problemer 
for rullestolbrukere i Luster i forbindelse 
med uttak av seter i buss, S.tid. 2493 
(1.2.89). 

10. Sp.spm. fra Odd HoZØs om avslag på søk
nader om datautstyr til 5 elever som dels 
er fysisk funksjonshemmede og dels har 
lese- og skrivevansker, S. tid. 2870 
(15.3.89). 

11. Sp.spm. fra Solveig Sollie om økonomiske 
problemer for kommuner som fØr tilbake
ført cerebral parese-rammede og andre 
sterkt funksjonshemmede fra institusjo
ner, S.tid. 2934-2935 (29.3.89). 

12. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om 
overføringen av transporttjenesten for 
funksjonshemmede fra kommunen til fyl
keskommunen, S.tid. 2939-2940 (29.3.89). 

13. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om manglende 

representasjon fra Rådet for funksjons
hemmede i utvalg for bio- og genteknologi 
(Etikkutvalget), S.tid. 3038 (5.4.89). 

14. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om An
debu kommune som har nektet bruks
endring av boliger kjØpt av Hjemmet for 
døve, S.tid. 3424-3425 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 

folketrygd og i visse andre lover. (Revi
sjon av bestemmelsene om stønad til bed
ring av den alminnelige funksjonsevne. 
Lovforankring av Hjelpemiddelsentrale
nes virksomhet.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 22-
32 (1.12.88), Besl. O. 5, L.tid. 5-6 (9.12.88), 
Besl. L. l, O. tid. 97 (14.12.88), Besl. O. 34, 
ref. L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. desem
ber 1988. 
(l forslag om oppretting av en feil i innst. 
og dermed Odelstingets vedtak bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 
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FYLKER 

Omfatter bl.a.: Fylkeskommuneloven, fylkesmannsembetene, Norske Kommuners Sentralfor
bund. 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNENES 
ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
404 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2 71 O Tilskudd til helse- og sosial

2711 
tjenesten i fylkeskommunene 
Diverse tiltak i fylkes
helsetjenesten 

ll. Alminnelige saker: 

l. Kommunenes og fylkeskommunenes ad
gang til å overdra myndighet i arbeidsgi
versaker til Norske Kommuners Sentral
forbund. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 198, 
S.tid. 3049-3059 (6.6.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256,fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
2 71 O Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om store 
ekstraordinære lønnstillegg til det admi
nistrative personalet i Finnmark fylkes
kommune, S.tid. 1570-1571 (11.12.85). 

IV. Lovsaker: 

l. Midlertidig lov om utvidet forsøksvirk
somhet i kommuner og fylkeskommuner 
(frikommuner ). 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 102, Innst. O. 36, 
O.tid. 204-221 (8.4.86), Besl. O. 42, L.tid. 32 
(17 .4.86). Lov av 2. mai 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting- begge ikke bifalt.) 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
404 Fylkesmannsembetene 

(l forslag bifalt til endring under dette 
kap.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelse

tjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 404 Fyl
kesmannsembetene.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om fylkeskom

munenes rolle, S.tid. 2755-2756 (1.4.87). 
2. Gr. spm. fra Arent M. Henriksen om Sør

Trøndelag fylkeskommune oppfyller sine 
forpliktelser etter sykehusloven og helse
planen, S.tid. 3367-3369 (20.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 12. november 1954 nr. l 

om styret i herreds- og bykommunene og 
i lov av 16. juni 1961 nr. l om fylkeskom
muner. (Adgang for kommuner og fylkes
kommuner til å gi fullmakt i arbeidsgiver
saker til Norske Kommuners Sentralfor
bund.) 
Ot.prp. 22, ref. O. tid. 83, Innst. O. 24, O.tid. 
104-107 (6.2.87), Besl. O. 35, L.tid. 29 
(13.2.87). Lov av 27. februar 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis-og politideparte-
men tet. 
Bu_dsjett-innst. S.4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
404 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.ll, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelse

tjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 404 Fyl
kesmannsembetene.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 938, Innst. 8.51, S.tid. 
1630-1631 (10.12.87). 

2. Akershus fylkeskommune sender uttalelse 
om finanspolitikken. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Hedmark fylkeskommune sender uttalel
se om fylkeskommunens Økonomiske si
tuasjon. 
Ref. S.tid. 2114 (3.2.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Budsjettmessige endringer i forbindelse 
med frikommuneforsøket i Nord-Trønde
lag fylkeskommune. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2275, Innst. S. 159, 
S.tid. 3065-3068 (26.4.88). 

5. l. Administrative tiltak i Justisdeparte
mentet, Utlendingsdirektoratet og politiet 
i forbindelse med asylsøkermottaket. 2. 
Tilleggs bevilgning til Fy lkesmannsembe
tene. 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 204, 
S.tid. 3400-3403 (20.5.88). 

6. Forslag fra Magnar Sortåsløkken om syke
husstrukturen i Rogaland. 
Dok. 8:41, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 284, 
S.tid. 4126-4131 (9.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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7. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten m.v. og 2755 Helsetjenestene i 
kommunene. (I forbindelse med revidert 

Fylker 

avtale om driftstilskudd og takster for pri
vatpraktiserende helsepersonell.) 
St.prp. 145, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 298, 
S.tid. 4136-4138 (9.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4,. S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
404 Fylkesmannsembetene 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenes

ten 
3. Overføring av det administrative ansvaret 

for fylkesmannsembetene fra Justisdepar
tementet til Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1972-1975 
(15.12.88). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
750 Fylkeslegekontorene - legebeman
ning i luftambulansetjenesten.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 

1988. (Kap. 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

3. Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet sender brev datert 2. desember 
1988 vedrørende St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 
om overføring av fylkesmannsembetene 
fra Justisdepartementet til Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet. 
Ref. S.tid. 1783 (8.12.88) og vedtatt sendt 
Forbruker- og administrasjonskomiteen. 
(Jf. I, 3.) 

4. Endringar i statsbudsjettet for 1989 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetje
nesten m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (I samanheng med reviderte avtalar 
med Den norske lægeforening, Norske 
Fysioterapeuters forbund og Norsk Psy
kologforening.) 
St.prp. 135, ref. S.tid. 4468, Innst. S. 278, 
S.tid. 4806 (15.6.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. november 1954 nr. l 

om styret i herreds- og bykommunene og 
lov 16. juni 1961 nr. l fylkeskommuner 
m.v. (Kostnadsorientert budsjett og 
regnskap for kommunale og fylkeskom
munale bedrifter. Oppretting av feil i lov
givningen om nemnder på kommuneplan 
og fylkesplan.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 328, Innst. O. 44, 0.
tid. 339-340 (10.4.89), Besl. O. 57, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 16. juni. 
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FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 

Omfatter bl.a.: Skatteutjamningsfondet, skatteutjamningsmidler. 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER, 
LOKALFORVALTNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Tilskudd til kom
muner og fylkeskommuner over inntekts
systemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring til Skattefor

delingsfondet 
561 Kompensasjon for bortfaLl av 

skatteinntekter som fØlge av 
endring i petroleumsskatteloven 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkes

kommunaLe samferdselsformål 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
2710 Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 

Budsjett-kap.: 
260 Tilskudd til kommuner og fylkes

kommuner til dekning av etter
slep i forbindelse med overgang 
fra refusjonsordningen til nytt 
inntektssystem 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
260 Tilskudd til kommunene og fylkes

kommunene til dekning av etter
slep i forbindelse med overgang 
fra refusjonsordningen til nytt 
inntektssystem i 1986 

271 O Tilskudd til helse- og sosial
tjenesten i fylkeskommunene 

2. Kommuneøkonomien 1987, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommune
ne i 1987, utligning av fellesskatt, fylkes
skatt og kommunal inntektsskatt for 1987 
og tilleggsbevilgning til kommunene og 
fylkeskommunene i 1986. 
(Tabellvedlegg.) 
St. prp. 107, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 260, 
S.tid. 3699-3716 (20.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om en fyl
keskommune med særlig dårlig økonomi 
får lov til å heve den fylkeskommunale 
skatteprosent, S.tid. 1573 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om nedskjæ
ringer i kollektivtransporten i Nordland, 
S.tid. 2453 (23.4.86). 



-201- Fylkeskommunenes økonomi 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Tilskudd til kom
muner og fylkeskommuner over inntekts
systemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring til Skattefordelings

fondet 
561 Kompensasjon for bortfall av 

skatteinntekter som fØlge av 
endring i petrol.eumsskatteloven 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
132 7 Tilskudd til fylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd tilfylkeskommunale 

samferdselsformål 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2710 Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 

fi. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning til fylkeskommunene 

for 1986. (Til opprettholdelse av sykehus
driften.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 29, Innst. S. 9, S.tid. 
331-333 (4.11.86). 

2. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 260 Tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner til dek
ning av etterslep i forbindelse med over
gang fra refusjonsordningen til nytt inn
tektssystem.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

3. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 
560 Overføring til skattefordeHngsfondet. 
(Oppfyllelse av inntektsgarantien.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 982, lnnst. S. 42, S.tid. 
1590 (9.12.86). 

4. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

5. Kommuneøkonomien 1988, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1988, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1988 og tilleggsbevilgninger til kommu
nene og fylkeskommunene i 1987. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 263, 
S.tid. 4075-4081 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem
ber 1986 om fastsetjing av avgifter o.a. til 
folketrygda for året 1987. (Økt kommune
tilskudd til folketrygden for kommuner 
med høye skatteinntekter, til fordel for 
fylkeskommunene.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 262, 
S.tid. 4160-4213 (12.6.87). 
( 4 forslag, hvorav l fra SigbjØrn Johnsen 
bifalt.) 
(Jf. sak 5 og St.meld. 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Synnes om kompen

sasjon til fylkeskommuner for merkostna
der i forbindelse med overføring av alko
holistinstitusjoner, S.tid. 60-61 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om forde
ling av skatteutjamningsmidler til Roga
land fylkeskommune, S.tid. 302-303 
(29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om kvar
talsrapporter til fylkene om bruk av statli
ge gjestepasientdØgn, av hensyn til bud
sjettbehandHngen i fylkene, S.tid. 1631-
1632 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om kravet fra 
Finnmark fylkeskommune om dekning 
av beredskapsdelen av driftsutgiftene 
ved Hnjetaxiflyplassene i Hasvik, Båts
fjord og Vardø, S.tid. 1632-1633 (10.12.86). 

5. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om den 
økonomiske situasjonen i Sør-Trøndelag 
og svekkelse av helsesektoren, S.tid. 2010-
2011 (21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en inngått 
avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommu
ne om drift av Reitgjerdet sykehus, S.tid. 
2131-2132 (4.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel. (Avgrensing av fylkeskommune
nes tilskuddsansvar for lokal rute- og 
godstransport.) 
Ot.prp. 18, ref. O. tid. 19, Innst. O. 16, O. tid. 
59 (9.12.86), Besl. O. 21, L. tid. 17 (12.12.86): 
Lov av 19. desember. 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal-og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene 1988.) 
Budsjett-innst. S.5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring til Skattefordelings

fondet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1327 Tilskudd tilfylkesveganlegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformål 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S.ll, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
2710 Tilskudd til helse-og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 

n. Alminnelige saker: 
l. Møre og Romsdal fylkesting sender utta

lelse om fylkeskommunal og kommunaL 
Økonomi. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Akershus fylkesting sender uttalelse om 
fylkeskommunens langtidsbudsjett 1988-
91. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Møre og Romsdal fylkesting sender utta
lelse om den Økonomiske situasjonen for 
fylkeskommunen. 

Ref. S.tid. 335 (2.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

4. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, S.tid. 
1260-1261 (1.12.87). 

5. Kommuneøkonomien 1989, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1989, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1989 og endringer i bevilgningene til 
kommunene og fylkeskommunene i 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 123, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 314, 
S.tid. 4213-4236 (10.6.88). 
(l forslag -ikke bifalt.) 

6. Skatteveksten i kommuner og fylkeskom
muner 1986-87 og fordelingsvirkninger av 
omleggingen av belastningen av forsør
gerfradrag og SMSIAMS for 1988. 
(Vedlegg: l. Kommunenes skatteinntek
ter 1986 og 1987. 2. Fylkeskommunenes 
skatteinntekter 1986 og 1987. 3. Virkning 
for 1988 for kommunene av nye regler for 
fordeling av belastningen av forsørger
fradrag og SMS/AMS.4. Virkning for 1988 
for fylkeskommunene av nye regler for 
fordeling av belastningen av forsørger
fradrag og SMS/AMS.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 311, 
S.tid. 4213-4236 (10.6.88). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole GabrieL Ueland om Roga

land fylkeskommunes Økonomi og plana
ne om ein sterk reduksjon i sjukehustilbo
det, S.tid. 3370-3371 (18.5.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om økono
miske vansker for. Rogaland fylkeskom
mune. (Trukket tilbake), S.tid. 3433 
(25.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1327 Tilskudd til fylkesvegantegg 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformål 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
arbeidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1989.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
3560 OverfØring fra Skattefordelings

fondet 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2 71 O Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 

n. Alminnelige saker: 
l. Endring på statsbudsjettet 1988. Om tiltak 

for å styrke helsetjenesten i fylkeskommu
nene. 
St. prp. 17, ref. S.tid. 395, Innst. S. 32, S.tid. 
1217-1301, 1320 (29.11.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. 
(Kap. 2710 Tilskudd til helse- og sosialtje
nesten i fylkeskommunene,Subsidiering 
av gjestepasienter ved fylkeskommunale 
sykehus.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

3. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2710 Tilskudd til helse- og so
sialtjenesten i fylkeskommunene.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om å be Regje-

ringen behandle visse forslag i stortings
meldingen om situasjonen i Finnmark. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 2469, 2475-2476 
(26.1.89) og vedtatt ikke tatt under be
handling. 

5. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Konstitusjonelle antegnelser.) (Beta
ling for kjøp av kurdøgn ved statlige syke
hus.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

6. Forslag fra Arent M. Henriksen om å sette 
Sør-Trøndelag fylkeskommune under 
midlertidig administrasjon. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 1433, 3187, Innst. S. 
176, S.tid. 3721-3722 (23.5.89). 
(Trukket tilbake ved meddelelse av 
10.4.89, ref. S.tid. 3187 .) 

7. Kommuneøkonomien 1990 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1989, m.v. (Del 1.). Del Il 
Inntektssystemet for kommunene og fyl
keskommunene. (Del Il ble ikke behand
let av dette Storting.) 
(Vedlegg: l. Tabeller som er omtalt i kap. 
4- Styring av kommunesektorens inntek
ter. 2. Personminutter - nytt kriterium på 
befolkningens geografiske fordeling. 3. 
Tabellvedlegg.) 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3695, lnnst. S. 296, 
S.tid. 4903-4914 (16.6.89). 
(l forslag -ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om den 

Økonomiske krise for Sør-Trøndelag fyl
keskommune og nedlegging av sykehus 
og elevplasser i videregående skole, S. tid. 
1016-1017 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å hjel
pe regionsykehuset i Trondheim ut av den 
økonomiske krise, S. tid. 1024 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kjell Helland om å revurdere 
investeringstilskuddsrammen for Sør
Trøndelag, S.tid. 2719-2720 (22.2.89). 

4. Sp.spm. fra Eli Arnstad om en kostnads
fordeling i sentralinitierte forsøk innen
for håndverk, industrifag, handels- og 
kontorfag i videregående skole med en 
høy egenandel på fylkene, S.tid. 2876-2877 
(15.3.89). 
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FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE 

Se også: FUNKSJONSHEMMEDE, PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE, SYKDOMMER. 

1985-86 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om Rikstryg
deverkets refusjonsregler vedrørende fy
sioterapeutisk trening for barn, S.tid. 
1866 (15.1.86). 

2. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen, framsatt av 
Leiv Stensland, om gjennomføring av et 
stortingsvedtak om at alle hØrselshem
mede i Norge skal få gratis høreapparat, 
S.tid. 2314 (19.3.86). 

1986-87 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Rotnes om støtte til en 

døv kvinne til anskaffelse av et høreappa
rat etter en høreoperasjon, S.tid. 3099-
3100 (6.5.1987). 

2. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om inn
taksstopp ved Vårli videregående skole, 
som er spesielt tilrettelagt for bevegelses
hemmede, S.tid. 3465-3466 (27.5.1987). 

1987-88 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Ramberg om ordningen 

med at døve kan få dekket utgifter til to l-

ketjeneste ved bestemte kirkelige hand
linger bare gjelder medlemmer av Den 
norske kirke, S.tid. 2185-2186 (17.2.88). 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om kam

panjen «Den nye staten» og om å bedre 
servicen overfor de 400 000 hørselshemme
de i vårt land, S.tid. 83-84 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Astrid Fagernes om misbruk 
av parkeringsbestemmelser for bevegelses
hemmede, S.tid. 3428-3429 (3.5.89). 
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GRENSESPØRSMÅL 

Omfatter bl.a.: Kontinentalsokkelen, territorialfarvann. 
Se også: INTERNASJONAL RETT, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

l 09 Grensemerking 

U. Alminnelige saker: 

l. N ymerking og presisering av deler av den 
norsk-sovjetiske grense i 1983. 
(Vedlegg: Beskrivelsesprotokoller m.m. 
over riksgrenselinjens gang mellom Nor
ge og USSR i områdene ved Hestefoss, 
Skogfoss og Melkefoss kraftverker i Pas
vikelven (Paatsojoki), samt Jakobselv 
(Vorjema).) 

St.meld. 18, ref. S.tid. 269, Innst. S. 59, 
S.tid. 1582 (12.12.85). 
(Jf. neste sak.) 

2. Det område på sovjetisk territorium som 
er stilt til vederlagsfri bruk for Norge i for
bindelse med drift og vedlikehold av det 
norske Melkefoss kraftverk i Pasvikelven. 
(Vedlegg: Protokoll med kart.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 269, Innst. S. 60, 
S.tid. 1582 (12.12.85). 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å ta opp 
med Sovjetunionen bedret kontroll med 
fisket og ressursene i «gråsonen» i Ba
rentshavet, S. tid. 217-218 (23.1 0.85) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S. tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
448 Grensekommissær 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 

Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

U. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (Avgrensing av letevirksom
het og fiske i Barentshavet.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
448 Grensekommissær 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp m. 
fl. 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans Svendsgård, Nils O. Gol

ten og Steinar Eriksen datert 27. april 
1988 om å endre regelverk og praksis for 
import av fisk direkte fra utenlandske fis
kefartøy. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 223, 
S.tid. 3557-3560 (27.5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Steinar Eriksen om å bedre 

fiskeindustriens tilgang på utenlandsk 
fanget råstoff, S. tid. 2100-2103 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Fiskeri
departementets og Norges Råfisklags nei 
til russisk levering av råstoff ved landan
leggene i Finnmark, S.tid. 2609-2610 
(23.3.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1989. 2. Om 
tiltak iverksatt i medhold av kap. Il. og Ill. 
i lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsy
nings- og beredskapstiltak m.v. i 1987. 3. 
Vedlegg til regulering av embedsdistrik
ter (domssogn) m.m.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
448 Grensekommissær 

2. Bevilgninger på stats budsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 

Budsjett-kap.: 
l 09 Grensemerking 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (Avgrensningsspørsmålet i Ba
rentshavet, fiskevernsonen ved Svalbard, 
statsminister Rysjkovs besøk i Oslo ja
nuar 1988.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen, framsatt av 

Berit Oppegaard om endring av fiskeri
grenseloven slik at leveranser fra uten
landske fiskefartøy likebehandles med 
annen import av fisk, S.tid. 1015 (23.11.88). 



-207- Grunnloven 

GRUNNLOVEN 

Omfatter bl.a.: Grunnlovsforslag. 
Se også: KONGEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET. 
Ifølge Grunnlovens § 112 skal forslag til forandringer i grunnloven fremsettes på første, andre 
eller tredje storting etter et valg. Forslagene skal kunngjøres i trykk, og ligge over neste stor
tingsvalg. De «hvilende grunnlovsforslag» må da behandles på første, andre eller tredje stor
ting i valgperioden. 
De «hvilende grunnlovsforslag», samt Grunnloven som den lyder etter de sist foretatte grunn
lovsendringer, kunngjøres som et dokument i 5. del av Stortingsforhandlingene for tredje stor
ting i valgperioden. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. De på det 128. ordentlige Storting frem
satte grunnlovsforslag. 
Dok.lO (1983-84), ref. S.tid.47 (14.10.85). 
Forslag nr.: 
l: Fra Stein Ørnhøi og Hanna Kvanmo til 

endringer i Grunnlovens§§ l, 3, 12, 16-
22, 25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112, om 
opphevelse av Grunnlovens §§ 4-9, 11, 
13, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny 
§ 113 og om endring av Grunnlovens 
overskrift. (Innføring av republikansk 
statsform.) 
Innst. S. 150, S.tid. 2818-2821 (27.5.86). 
(Ikke bifalt mot 9 stemmer.) 

2: Fra Stein Ørnhøi og Hanna Kvanmo til 
endringer i Grunnlovens §§ 2, 9, 12, 22, 
27 og 44 og om opphevelse av Grunnlo
vens §§ 4, 16 og 106. (Opphevelse av 
statskirkeordningen.) Innst. S. 151, 
S.tid. 2821-2823 (27.5.86). (Ikke bifalt 
mot 6 stemmer.) 

7: Fra Hanna Kvanmo om endrinng av 
Grunnlovens § 65. (Opphevelse av gra
tis legehjelp og medisin for stortings
representanter.) 
Innst. S. 152, S.tid. 2823-2825 (27.5.86). 
(Bifalt enstemmig.) 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Statue av Stortingets første president, 

Wilhelm Frimann Koren Christie, på 
Eidsvolls plass. (l forbindelse med grunn
lovsjubileet i 1989.) 
(Vedlegg: Uttalelse av professor Sverre 
Steen om stortingspresident Wilhelm Fri
mann Koren Christie.) 
Innst. S. 147, S.tid. 3108 (12.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 128. ordent

lige Storting. 
Dok. 10 (1983-84), ref. S.tid. 47 (14.10.85). 

Forslag nr.: 
9. fra Carl I. Hagen til ny§ 82, alternativt 

ny § 85 a, i Grunnloven. (Folkeavstem
ning.) 

Innst. S. 145, S.tid. 3160-3165 (12.5.87). 
(Ikke bifalt- mot 2 stemmer.) 

2. Grunnlovsforslag fremsatt på 131. ordent
lige Storting: 
Forslag nr.: 
l. Fra representantene Kaci Kullmann 

Five, Astrid N Øklebye Heiberg, Anne
lise Høegh, Rolf Presthus, Jan P. Syse 
og Kåre Willoch til endringer i Grunn
lovens§§ 3, 6, 7, 35, 36, 41, 44, 47 og 48. 
(TronfØlgen.) 

Ref. S.tid. 2767 (1.4.87). 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo Korit

zinsky datert 6. november 1987 om tilba
ketrekking av Ot.prp. nr. 9 1987-88 om lov 
om kontroll med eksport av strategiske 
varer, tjenester og teknologi. (COCOM
samarbeidet.) (Forslaget avvist med be
grunnelse i at det ikke vil være i overens
stemmelse med Grunnlovens bestemmel
ser om behandling av lovsaker.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 536, Innst. S. 20, S.tid. 
786-795 (19.11.87). (l forslag ikke bifalt.) 

2. Reising av en statue av Stortingets første 
president, Wilhelm Frimann Koren Chris
tie, i forbindelse med Grunnlovens 175-
års jubileum. 
Innst. S. 61, S .tid. 1666 (14.12.87). 

3. Fullmakt til å forberede og legge frem pla
ner for markeringen av Grunnlovens 175-
årsjubileum. 
Innst. S. 278, S.tid. 4145 (10.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Grunnlovsforslag fremsatt på 128. ordent

lige Storting. Dok. 10 (1983-84), ref. S.tid. 
4 7 ( 1985-86). 
Forslag nr.: 
11 . Fra Stein ØrnhØi til endring av Grunn

lovens § 99. (Opphevelse av unntaks
bestemmelse for bruk av militær 
makt.) 
Innst. S. 89, S.tid. 2144-2150 (16.2.88). 
(Forslaget ble med 112 mot 5 stemmer 
ikke bifalt.) 

12. Fra Eva Funder Fleischer, vedtatt til 
fremsettelse av Osmund Faremo, til 
ny § 11 O A, alternativt ny § 111 A, ny 
§ 109 A, ny § 105 A, ny § 89 eller ny 
§ 112, i Grunnloven. (Inngrep i natur
miljØet.) 
Innst. S. 95, S.tid. 2150-2155 (16.2.88). 
(Forslaget ble med 111 mot 5 stemmer 
ikke bifalt.) 

8. Fra Øyvind Bjorvatn og Helge Seip, 
vedtatt til fremsettelse av Jakob Aano 
og Osmund Faremo, til ny § 82 i 
Grunnloven. (Lokalt selvstyre.) 
Innst. S. 88, S.tid. 2286-2293 (25.2.88). 
(Forslaget ble med 115 mot 6 stemmer 
ikke bifalt.) 

3. Fra Grethe V ærnø, Hans Hammond 
Rossbach, Reiulf Steen og Ambjørg 
Sælthun til ny § 2 a, alternativt § 96 a, i 
Grunnloven. (Ikke-diskriminering av 
norske borgere .) 
Innst. S. 122, S.tid. 2582-2584 (17.3.88). 
(Forslaget ble enstemmig ikke bifalt.) 

6. Fra Hilde Bojer, vedtatt til fremsettel
se av Hanna Kvanmo, Ragnhild Que
seth Haarstad og Kirsti Kolle Grøn
dahl, til endring av Grunnlovens § 59. 
(Kvinner og menns likeverdige repre
sentasjon på Stortinget.) 
Innst. S. 138, S. tid. 2584-2587 (17 .3.88). 
(Forslaget ble med 102 mot 6 stemmer 
ikke bifalt.) 

10. Fra Stein Ørnhøi, Einar Førde, Mons 
Espelid, Ragnhild Queseth Haarstad, 
Hallgrim Berg og Hans Olav Tunges
vik til ny§ 82 i Grunnloven, alternativt 
endring av Grunnlovens § 98 eller ny 
§ 110 a. (Samiske rettigheter.) 
Innst. S . 147, S.tid. 3021-3033 (21.4.88). 
(Forslag til ny § 110 a bifaltes med 112 
mot 8 stemmer.) 

5. Fra Jakob Aano, Johan Buttedahl, 
Hans Hammond Rossbach, Hallvard 
Bakke, Jo Benkow, Carl I. Hagen og 
Stein Ørnhøi til endring av Grunnlo
vens §§ 57 , 58 og 59. (Valgordningen.) 
(Innføring av 8 utjevningsmandater og 
en sperregrense på 4 prosent. Grunn
lovfesting av Lagiies metode.) 
Innst. S . 175, S.tid. 3251-3293, 3297-
3302 (10.5.88). 
(Forslag A og B, alternativ 2 - ikke bi
falt med 82 stemmer for og 66 mot. 
Forslag A og B, alternativ l bifalt en
stemmig med 150 stemmer. Forslag C 
-bifalt enstemmig med 150 stemmer. 
Forslag D, alternativ l- ikke bifalt med 
116 mot 34 stemmer. Forslag D, alter
nativ 2 - bifalt med 116 mot 34 stem
mer. Forslag E - bifalt med 115 mot 30. 
Forslag F - bifalt enstemmig med 145 
stemmer. Forslag G, alternativ l -ikke 
bifalt med 115 mot 30 stemmer. Fors
lag G, alternativ 4 - bifalt enstemmig 
med 146 stemmer. Forslag H , alterna
tiv l - bifalt enstemmig med 146 stem
mer.) 

4. Forslag fra Per Ditlev-Simonsen til 
endring av Grunnlovens §§ 57 og 58. 
(Utvidet antall stortingsrepresentan
ter.) 
Innst. S. 217, S.tid. 3642-3644 (31.5.88). 
(Jf. nr. 5.) 

2. Grunnlovsforslag fremsatt på 132. ordent
lige Storting. 
Forslag nr.: 

l. Forslag fra Human-Etisk Forbund, 
vedtatt til fremsettelse av Thor-Eirik 
Gulbrandsen, Inger Pedersen, Anne
Hese Dørum, Theo Koritzinsky og 
Hanna Kvanmo, til endringer i Grunn-

' 

l 

l 

l 

' 

l 

' 

l 

l 
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lovens § 2 m.fl. (Opphevelse av stats
kirkeordningen m.v.) 
Ref. S.tid. 3117 (28.4.88). 

2. Forslag fra Stein Rognlien, vedtatt til 
fremsettelse av Inger Pedersen, til 
endring av Grunnlovens § 6 (A rverek
kefølgen til Kronen). 
Ref. S.tid. 4418 (29.9.88). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 82 i 
Grunnloven (Folkeavstemning). 
Ref. S.tid. 4418 (29.9.88). 

4. Forslag fra Sverre Mauritzen, Gunn 
Vigdis Olsen-Hagen, JohnS. Tveit og 
Ole Gabriel Ueland til endring av 
Grunnlovens §§ 57 og 58 (Øking av an
taUet representanter fra Rogaland). 
Ref. S.tid. 4418 (29.9.88). 

5. Forslag fra Kåre Willoch til endring av 
Grunnlovens §§ 54, 68, 71, 78 og 112 
(Adgang for Kongen til å utskrive ny
valg og Regjeringens adgang til å nek
te sanksjon på lovvedtak). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

6. Forslag fra Jo Benkow og Reiulf Steen 
til endring av Grunnlovens §§ 63, 69~ 
70, 71, 72, 73, 79, 80 og 112 (Stortingets 
hØytidelige oppløsning). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

7. Forslag fra Grete Knudsen til endring 
av Grunnlovens § 22 ( Aremålstilset
ting av embetsmenn). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

8. Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo 
Koritzinsky til endring i Grunnlovens 
§§l, 3, 12, 16-22, 25-31, 62, 67-70, 74-81, 

Grunnloven 

87 og 112, om opphevelse av Grunnlo
vens §§ 4-9, 11, 13, 23, 24, 32, 34-37, 
39-41,43-48, om ny§ 113 og om endring 
av Grunnlovens overskrift (Innføring 
av republikansk statsform). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

9. Forslag fra Johan Buttedahl, Carl I. 
Hagen, Theo Koritzinsky og Harald 
Synnes til endring av Grunnlovens 
§§ 58 og 59 (Valgordningen). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

10. Forslag fra Johan Buttedahl, Carl l. 
Hagen, Theo Koritzinsky og Harald 
Synnes til endring av Grunnlovens 
§§ 57, 58 og 59 (Valgordningen). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

11. Forslag fra Carl l. Hagen, Theo Korit
zinsky og Harald Synnes til endring av 
Grunnlovens § 58 (Valgordningen). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

12. Forslag fra Jo han Buttedahl, Theo Ko
ritzinsky og Harald Synnes til endring 
av Grunnlovens § 63 (Rett til å nekte 
valg til Stortinget). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

13. Forslag fra Eva Funder Fleischer, ved
tatt til fremsettelse av Kjellbjørg Lun
de og Theo Koritzinsky, til ny § 11 O A i 
Grunnloven (Sikring av individets 
rettigheter i miljøvernsaker). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

14. Framlegg frå Einar Førde og Liv Aa
sen til ny§ 110 b, § 103, § 94 eller§ 112 i 
Grunnlova (Vern av miljøet). 
Ref. S.tid. 4419 (29.9.88). 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l . Markeringen av Grunnlovjubileet 1989. 

Innst. S. 83, S.tid. 2308-2309 (18.1.89). 
2. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 

Odelstinget 17. mars 1989: «Stortinget ber 
Høyesterett avgi en betenkning om 
Ot.prp. 42for 1988-89sforhold til Grunnlo
vens§ 101 og§ 112.» (Inntektsregulerings
loven.) S.tid. 2948-2949 (30.3.89) og ikke bi
falt. 
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3. Minnehøytidelighet i anledning 175-
årsjubileet for Kongeriket Norges Grunn
lov. S.tid. 3591-3593 (16.5.89). 

4. Debatt om behandlingen av et forslag om 
riksrettstiltale og forståelse av Grunnlo
vens paragraf 86, S.tid. 4566-4567 
(13.6.89). 
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GRUNNSKOLE 

Omfatter bl.a.: Barneskolen, folkeskoler, kretsskoler, leirskoler, Mønsterplanen, ungdomsskolen. 
Se også: LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskole

undervisning 
231 Tilskudd til grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
232 3232 Statens grunnskoler m.m. 
233 3233 Statens grunnskoler for spesial

undervisning 
235 3235 Grunnskolerådet 
239 Andre formål i grunnskolen 

(l forslag fra komiteen vedr. Mønsterpla
nen sendt tilbake til komiteen -jf. Il, 2, 5.) 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kirke
og undervisningsdepartementet. (Kap. 
233 Statens grunnskoler for spesialunder
visning, kap. 235 Grunnskolerådet.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 809, Innst. S. 53, S.tid. 
1596 (12.12.85). 

2. Stortingsbehandling av Mønsterplanen. 
Innst. S. 85, S.tid. 1873-1880 (16.1.86). 
(l forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. l, l; Il, 5; Ill, 11.) 

3. lnterp. fra Sveinung Lunde om valg av 
mer enn ett fremmedspråk i grunnskolen 
og den videregående skolen. 
S.tid. 1976-1990 (7.2.86). 
(2 forslag fra Sveinung Lunde og Haakon 
Blankenborg oversendt Regjeringen, se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

4. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet kap. 
1500 og 1556 til forsøk med pedagogiske 
tilbud til 6-åringer. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 1936, Innst. S. 118, 
S.tid. 2303-2308 (18.3.86). 

5. StyrkingstHtak i forbindelse med innfø
ring av revidert Mønsterplan, midlertidig 
utgave 1985 - tilleggsbevilgning for bud
sjetterminen 1986 på kap. 230 og kap. 239. 
St. prp. 58, ref. S.tid. 2178, lnnst. S. 137, 
S.tid. 2497-2512 (28.4.86). 
(Jf. l, l; Il, 2, Ill, 11.) 

6. Interp. fra Ingrid I. Willoch om å styrke 
matematikkundervisningen i grunnsko
len og den videregående skole. 
S.tid. 2512-2521 (28.4.86). 
(l forslag fra Ingrid l. Willoch oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

7. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 101, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 216, 
S.tid. 3116-3117 (10.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om nedlegging av tre parallellklasser med 
nynorsk opplæringsmål i Sandnes, S.tid. 
716 (20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om undervisningskompetanse i grunn
skolen for finske språkstudier, S.tid. 717-
718 (20.11.85). 

3. Sp.spm. fra Astrid Fagernes om arbeidet 
med å kartlegge omfanget av mobbing i 
grunnskolen, S.tid. 1276-1277 (4.12.85). 

4. Sp.spm. fra Age Ramberg om mangel på 
faglig kompetanse for 55 % av lærerne 
som underviser i matematikk på ung
domsskoletrinnet, S.tid. 1285-1286 
(4.12.85). 
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5. Sp.spm. fra Tora Houg om de nye forskrif
tene for vurdering i grunnskolen hvor ele
venes forutsetning ikke skal trekkes inn 
ved fastsetting av karakterer, er i tråd 
med intensjonene, S.tid. 1860-1861 
(15.1.86). 

6. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om for
eldrebetaling skal innføres for forsøk med 
pedagogiske tilbud for 6-åringer, S.tid. 
2084-2085 (26.2.86). (Trukket tilbake.) 

7. Sp.spm. fra Thea Knutzen om transport 
til obligatorisk svømmeundervisning fal
ler utenfor det fylkeskommunale ansvar 
for skoleskyss, S .tid. 2088-2089 (26.2.86). 

8. Sp.spm. frå Laila Kaland om prakti
seringa av 4 kilometersgrensa for gratis 
skuleskyss for elever i grunnskulen, S.tid. 
2092-2093 (26.2.86). 

9. Sp.spm. fra AnneZiese Dørum om å senke 
delingstallet i fådelte skoler, S.tid. 2309-
2310 (19.3.86). 

10. Sp.spm. fra Tora Houg om lesepliktsord
ningen i norsk med samfunnnsfag for 

voksne innvandrere og flyktninger, S.tid. 
2409 (16.4.86). 

11. Sp.spm. fra Tora Houg om et punkt i 
Mønsterplanen om forholdet mellom ut
viklingslæren og skapelsesberetningen, 
S.tid. 2449-2450 (23.4.86). 

12. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om mob
beproblemet ved skolene, S.tid. 2864-2865 
(28.5.86). 

13. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om en even
tuell avskaffelse av karakterer i ung
domsskolen, S.tid. 2949 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 
grunnskolen. 
(Retting av feil vedr. §§ 25 og 40 om røys
ting over skriftleg opplæringsmål.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 6, Innst. O. 15, O.tid. 
78 (10.12.85), Besl. O. 20, L.tid. 21 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
depa·rtementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 

230 Rammetilskudd til grunnskole
undervisning 

231 Tilskudd til grunnskolen utenfor 
sektortilskuddet 

232 3232 Statens grunnskoler m .m . 
233 3233 Statens grunnskoler for 

spesialundervisn ing 
235 3235 Grunnskolerådet 
239 Andre formål i grunnskolen 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 233, tilskudd til 
statens grunnskoler for spesialundervis
ning, kap. 235 Grunnskolerådet- redusert 
bev. pga. manglende eksamensavvikling.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S . 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Revisjon av Mønsterplan for grunnskolen. 
(Vedlegg: Aktuelle rundskriv: l. Matema
tikkundervisningen i grunnskolen. 2. Ut
vida opplæring/valfag m .m. i grunnsko-

len. 3. Rettleiande rammetimetal - skole
året 1986-87 m .m. 4. Skolebiblioteka i 
samarbeid med folkebiblioteka.) 
St.meld. 15, ref. S .tid. 254, lnnst. S. 98, 
S.tid. 2397-2462 (5.3.87). 
(6 forslag framsatt, hvorav l fra Ingrid I. 
Willoch bifalt.) 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Styrking av norskundervisning for 
innvandrere.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Un
dervisning av fremmedspråklige elever.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
231 Tilskudd til grunnskolen 

utenfor sektortilskuddet 
233 Statens grunnskole for 

spesial undervisning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John S . Tveit om å tilbakeføre 

ansvaret for skoleskyss til kommunene, 
S.tid. 301-302 (29.10.86). 

2. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om pris
stigning på lærebøker for grunnskulen, 
S.tid. 313 (29.10.86). 
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3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om avtale om 
Statens bygge- og eiendomsdirektorats 
ansvar for bygg ved Hunstad skole i Ber
gen, S.tid. 1619-1620 (10.12.86). 

4. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om utsen
ding av vegleiande årsfagplanar i norsk, 
engelsk og matematikk, som tilleggshefte 
tit Mønsterplanen, S.tid. 1620 (10.12.86). 

5. Sp.spm. frå Kjell Furnes, framsatt av Lars 
Gunnar Lie, om ei rimelegare fordeling 
av støttemidlane til dei kommunale mu
sikkskulane, S.tid. 2008-2009 (21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
vertskommunens forpliktelse til å sørge 
for undervisningslokaler ved medisinske 
og sosiale institusjoner, S.tid. 2128 (4.2.87). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å gi informasjon om AIDS ved skole
ne, S.tid. 2129-2130 (4.2.87). 

8. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om Arbeider
partiet som inviterer grunnskoler og bar
nehager til en landsomfattende tegnekon
kurranse med premier fra bl.a. statsminis
teren, S.tid. 2568-2569 (18.3.87). 

9. Sp.spm. frå Laila Kaland om dei 5 til 6 % 
av horna i grunnskulen som har lese- og 
skrivevansker (dysleksi), S.tid. 2649-2650 
(25.3.87). 

10. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om bruk av 
synonymordlister eller fellesordlister for 
bokmål og nynorsk ved skriftlig eksamen 
i sidemål i grunnskolen, S.tid. 2744 
(1.4.87). 

11. Sp.spm. frå Nils O. Galten om å vurdera 
undervising av ungdomsskuleelevar i 
brannslokking, S.tid. 2745-2746 (1.4.87). 

12. Sp.spm. fra Lars Velsand om motvirkning 
av sentraliseringsbølgen i skolen, S.tid. 
3095-3096 (6.5.1987). 

13. Sp.spm. fra Ingrid Willoch om der vil bli 
gjennomført normerte prøver på grunnlag 
av Mønsterplanen for skoleåret 1987-88, 
S.tid. 3176 (13.5.1987). 

14. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å imøte
komme samiske ønsker om å ta inn i 
Mønsterplanen fagplanene for elever som 
får opplæring på samisk, S.tid. 3176-3177 
(13.5.1987). 

15. Sp.spm. fra Tora Haug om styrking av na
turfagundervisningen i grunnskolen, 
S.tid. 3179-3180 (13.5.1987). 

16. Gr.spm. fra Lars Gunnar Lie om fordeling 
av utgiftene til skuleskyss, S.tid. 3474-3476 
(27.5.87). 

17. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om hva de
partementet vil gjØre for å styrke mate
matikkundervisningen, S.tid. 3652-3653 
(3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 

grunnskolen. (Overføring av statens sty
rings- og avgjerdsmakt til kommunane.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 269, Innst. O. 56 
(ikke-beh.), O.tid. 397 (27 .5.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
230 RammetiLskudd tiL grunnskole

undervisning 
231 Tilskudd tiL grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
232 3232 Statens grunnskoLer m m 
233 3233 Statens grunnskoLer for 

spesialundervisning 
235 3235 Grunnskolerådet 
239 Andre formåL i grunnskolen 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1987. (Kap. 231 Tilskudd til 
grunnskolen utenfor sektortilskuddet, 
kap. 232, kompensasjon for Tana kommu
ne for overtakelse av Seida statsinternat.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 704, Innst. S. 36, S.tid. 
1307-1308 (3.12.87). 

2. Skrivelse vedrørende Mønsterplanen og 
lærerenes situasjon, mottatt av stortings
presidenten av en deputasjon fra Akers
hus Undervisningsforbund, i forbindelse 
med demonstrasjon foran Stortinget 7. ja
nuar 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

3. Stimuleringstiltak for å bedre lærebok
dekningen i grunnskolen . 
St.prp. 126, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 256, 
S.tid. 3802-3814 (2.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 143, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 294, 
S.tid. 4259-4260 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Thea Knutzen om retningslin

jer for lærerrepresentanters rett til å møte 
i skolestyrene, S. tid. 78-80 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Britt Harkestad om bruk av 
skoledagboka Pusur for elevane i grunn
skulen, S.tid. 99 (21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Britt Harkestad om skule
myndigheter eller lærarar har mandat til å 

gripa inn i elevane sitt private lesestoff i 
skuletida, S.tid. 730-731 (18.11.87). (Jf. for
rige spm.) 

4. Sp.spm. fra Age Ramberg om stadig flere 
elever i ungdomsskolen som velger bort 
annet fremmedspråk i 9. klasse, S.tid. 
1288-1289 (2.12.87). 

5. Sp.spm. fra Rikard Olsvik om å gjere no
ko for å hindre ei omfattande skolesentra
lisering, S.tid. 1289-1290 (2.12.87). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om end
ring av regelverket om alternativ livssyn
sundervisning, S.tid. 1290 (2.12.87). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om foreldre til barn i 
grunnskolen i Oslo som betaler 400 kr år
lig pr. barn for nødvendig skolemateriell, 
S.tid. 1582-1583 (9.12.87). 

8. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om un
dervisning i finsk i stedet for norsk side
mål ved Hatteng skole i Storfjord, S. tid. 
1975 (13.1.88). 

9. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om en ny 
vurdering av en ansettelsessak ved en 
ungdomsskole Skien, S.tid. 2051 
(27.1.88). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et full
verdig skoletilbud til asylsøkeres barn, 
S.tid. 2257-2258 (24.2.88). 

11. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om privati
seringsforslag ved kommunale barnesko
ler, S.tid. 2888 (13.4.88). 

12. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ~rav 
på spesialundervisning på grunnskoleni
vå, S.tid. 3367-3368 (18.5.88). 

13. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om uroen, 
volden, bråket og motivasjonssvikten i 
skolen, S.tid. 3697-3698 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 

grunnskolen. (Desentralisering. Overfø
ring av statens styrings- og avgjørelses
myndighet til kommunene.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1982: 27 Funksjons- og 
administrasjonsordning for offentlige or
ganer under Kirke- og undervisningsde
partementet og NOU 1982: 38 Nemnder 
på kommuneplan. Leder Knut Korsæth.) 
Ot.prp. 63 (1986-87), ref. O.tid. 269 (1986-
87), lnnst. O. 17, O.tid. 107-123 (8.12.87), 
Besl. O. 15, L.tid. 14-15 (16.12.87). Lov av 
18. desember 1987. 
(4 forslag framsatt i Odelstinget, 3 i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskole

undervisning 
231 Tilskudd til grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
232 3232 Statens grunnskoler m.m. 
233 3233 Statens grunnskoler for spesial

undervisning 
235 3235 Grunnskolerådet 
239 Andre formål i grunnskolen 

(3 forslag fra Ingrid I. Willoch oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Kap. 231, norsk og 
morsmålsopplæring for fremmedspråkli
ge. tilskudd til alternativ livssynsunder
visning, lønn for leirskolelærere.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 999, Innst. S. 50, S.tid. 
1677-1678 (8.12.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om å sikre 

barn trygg skoleveg, S.tid. 415 (26.10.88). 
2. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å innføre 

sikkerhetsbelter i skolebusser, S.tid. 416 
(26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Mona Røkke, framsatt av Eva 
Finstad om holdningsskapende virksom
het i barne- og ungdomsskolen for å fore
bygge ulykker, S.tid. 418-419 (26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om avvik
ling av skriftleg avgangsprøve pga. at læ
rarar nektar å vere sensorar, S. tid. 791-792 
(16.11.88). 

5. Sp.spm. fra Age Ramberg om det forelig
ger planer om å oppløse Rådet for videre
gående opplæring og Grunnskolerådet, 
S.tid. 1010 (23.11.88). 

6. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om at nokre 
kommunar har gitt signal om at dei ynsk
jer å kutta ut mønsterplantimen, S .tid. 
2306-2307 (18.1.89). 

7. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om et 10. sko
leår som tilbud til 16-åringer uten arbeid 
eller skoleplass, S.tid. 2418-2419 (25.1.89). 

8. Gr.spm. fra Lars Gunnar Lie om tolkinga 
av rundskriv 193/77 om oppretting av pa
rallellklasser i samsvar med grunnskolelo
va, S.tid. 2437-2439 (25.1.89). 

9. Sp.spm. fra Kari Helliesen om hva statsrå
den vil gjØre for å styrke 2. fremmedspråk 
i grunnskolen, S.tid. 2628 (15.2.89). 

10. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om ei utvi
ding av skoleåret, S.tid. 2724-2725 
(22.2.89). 

11. Sp.spm. fra Odd HolØs om avslag på søk
nader om datautstyr til 5 elever som dels 
er fysisk funksjonshemmede og dels har 
lese- og skrivevansker, S. tid. 2870 
(15.3.89). 

12. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om utkast 
til nye forskrifter til grunnskoleloven som 
ikke er forelagt til høring hos skolesjef/ 
skolestyre, S.tid. 2941-2942 (29.3.89). 

13. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å lem
pe på reglene for leirskoleundervisning 
slik at det kan brukes lønnsmidler til nor
disk klasseutveksling, S.tid. 2944 (29.3.89). 

14. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ned
leggelse av 10. klasser, bl.a. ved APO-sko
lene på Romerike pga. manglende bevilg
ninger, S.tid. 3382 (26.4.89). 

15. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om fær
re og færre skoler som arrangerer skole
stevner, idrettsdager og idrettsmerkeprø
ver, S.tid. 3432-3433 (3.5.89). 



1989-90 -215- Handel 

HANDEL 

Omfatter bl.a.: Boikottloven, eiendomsmeglingsloven, fellesmerkelaven, firmalaven, handelslo
ven, handelsnæringsloven, kommisjonslat'en, markedsfØringslaven, mål og vekt, regnskapsloven, 
reklame, revisorlaven, varemerkelaven. 
Se også: FORBRUKERSAKER, UTENRIKSHANDEL, VAREHANDEL. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
810 3810 Justervesenet 
812 Andre handelsformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
Budsjett-kap.: 
870 Handels- og skipsfartberedskap 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 14. mars 1964 nr. 2om revi
sjon og revisorer (revisorloven). (Hjem-

mel for fritaking fra revisjonsplikt for an
svarlige selskaper og kommandittselska
per.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 221, Innst. O. 49, 
O.tid. 290 (3.6.86), Besl. O. 56, L.tid. 38 
(11.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

2. Endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnæring.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 183. 
Trukket tilbake ved Ot. meld. 2- se neste 
sak.) 

3. Tilbakekalling av Ot.prp. 44 (1985-86) om 
endring i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om 
regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven). 
(Regnskapsplikt for næringsdrivende in
nen fiske- og fangstnæring.) Ot.meld. 2, 
ref. O.tid. 292, Innst. O. 67, O.tid. 387 
(13.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 

81 O 3 810 Justervesenet 
812 Andre handelsformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 
870 Handels- og skipsfartberedskap 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å halde 

fram med fØrehandsgodkjenninga ved sal 
av elektriske produkt i Noreg, i samband 
med tilpassing til EF-reglane, S.tid. 1608-
1609 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om å 
fremme lovproposisjoner om forbrukertje
nester og kjØp og salg av fast eiendom, 
S.tid. 2341-2342 (18.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 13. mai 1977 nr. 35 om 

regnskapsplikt m. v. (regnskapsloven) og 
lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper 
(aksjeloven). (Adgang til å benytte egen-
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kapitalmetode ved utarbeidelse av kon
sernoppgjør.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 126, Innst. O. 31, 
O.tid. 177-178 (17.3.87), Besl. O. 41, L.tid. 
37 (24.3.87). Lov av 3. april 1987. 

2. Endring i lov 13. mai 1977 nr. 35 om regn
skapsplikt m.v. (regnskapsloven). (Regn
skapsplikt for næringsdrivende innen fis
ke og fangst.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 248, Innst. O. 46, 
O.tid. 437-439 (29.5.87), Besl. O. 73, L. tid. 
81 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

3. Endringer i lov av 21.juni 1985 nr. 78 og 79 
om registrering av foretak og om enerett 
til firma og andre forretningskjennetegn 
(firmaloven), m.m. (Bruk av personnavn i 
firmaet og om foretaksbetegnelser. Orga
niseringen av foretaksregisteret.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 269, Innst. O. 71, 
O.tid. 439 (29.5.87), Besl. O. 74, L.tid. 81 
(3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

4. A. Kjøpslov B. Lov om samtykke til ratifi
kasjon av FN-konvensjonen om kontrak-

1989-90 

ter for internasjonale løsørekjØp, vedtatt 
11. april 1980. 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets hø
ringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallelloppstil
ling av bestemmelsene i gjeldende kjøps
lov, NU 1984: 5, proposisjonen og FN-kon
vensjonen. 3. Parallelloppstilling av de se
neste nordiske lovutkast. 4. FN -konven
sjonen 11. april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp, engelsk og fransk autentisk 
tekst og med norsk oversetting. 5. Innbe
retning om FN-konferanse i Wien 10. 
mars- 11. april1980 om internasjonale løs
ørekjøp. 6. Notat august 1980 av professor 
Erling Selvig om Retten til oppfyllelse et
ter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjøpsloven. 
Særskilte vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om 
kjøp. Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 
N ordiska køplagar.) 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
810 3810 Justervesenet 
812 Andre handelsformål 

(Jf. sak 4.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 

870 Handels- og skipsfartsberedskap 
(Jf. sak 3.) 

3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 150 Handels- og skipsfarts
beredskap.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937,987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak 2.) 

4. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 910 og 3910 Ju
stervesenet, kap. 932 (ny) Produktivitets
arbeid.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sak 1.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 

om det er akseptabelt at eiendomsmeglere 
driver oppkjØpsvirksomhet av boHger på 
tvangsauksjon, S.tid. 2461-2462 (2.3.88). 

2. Sp.spm. fra Arnljot Norwich om når der 
vil bli fremmet en proposisjon om syste
met for provisjon til eiendomsmeklerne, 
S.tid. 3427-3428 (25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. A. Kjøpslov. B. Lov om samtykke til ratifi

kasjon av FN- konvensjonen om interna
sjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 1980. 
(Vedlegg til Ot.prp.: l. J ustisdepartemen
tets høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallell
oppstilling av bestemmelsene i gjeldende 
kjØpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN- konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
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av de seineste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjØp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Innberetning om FNkonferanse i Wien 
10. mars - 11 april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp. 6. Notat august 1980 av profes
sor Erling Selvig om Retten til oppfyllelse 
etter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp-

Handel 

havsrett som mangel i kjØpsloven. Sær
skilt vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om kjøp. 
Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 Nor
diska køplager. Vedlegg til innst.: l. Notat 
av 11.2.88 fra Forbrukerrådet til komiteen. 
2. Brev av 4.3.88 fra departementet til ko
miteen.) 
Ot.prp. 80 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
51, O.tid. 457-485 (26.4.88), Besl. O. 65, 66, 
L.tid. 70-71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æri ngsdepa rtemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
910 3910 Justervesenet 
932 Produktivitetsarbeid 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 

150 Handels- og skipsjartsberedskap 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Mona Røkke, framsatt av Eva 

Finstad om EFs lavspenningsdirektiv og 
sikkerhetsegenskapene ved elektriske 
husholdningsapparater i relasjon til bar
neulykker, S.tid. 400-401 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om lovligheten 
av at forbrukerombudet skal kunne ilegge 
bØter for brudd på markedsføringsloven, 
S.tid. 3380-3381 (26.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om eiendomsmegling. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 14 Eien
domsmegling. Leder Thor Falkanger.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 328, Innst. O. 92, 0.
tid. 747-761 (5.6.89), Besl. O. 119, L.tid. 86-
87 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(11 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Kjell 
Furnes pva. KrF og Sp bifalt. 5 forslag i 
Lagtinget- ingen bifalt.) 

2. Endringer i revisorloven og i visse andre 
lover. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 36 Revisors 
plikter og ansvar overfor det offentlige. 
Leder Kristen Helgesen. Vedlegg til 
innst.: Hovedpunkter i henvendelser av 8. 
mars 1989 fra Norges Registrerte Reviso
rers Forening (NRRF) og Norges Statsau
toriserte Revisorers Forening (NSRF) til 
komiteen.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 183, Innst. O. 95, 0.
tid. 822-838 (6.6.89), Besl. O. 128, L.tid. 95-
96 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(7 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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HANDELSFLÅTE 

Omfatter bl.a.: Flaggpolitikk, krigsseilere, Norges rederforbund, rederier, skipskontraheringer, 
utenriksfart. 
Se også: SIKKERHET TIL SJØS, SJØFART, SJØFOLK. 

1985-86 

D. Alminnelige saker: 

l. Skipsfartspolitikken. (Jf. neste sak.) 
(Internasjonalisering av norsk skipsfart.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2425, Innst. S. 245, 
S.tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

2. De skipsfartspolitiske tiltak. Tillegg til 
St.meld. 36 om skipsfartspolitikken. (Jf. 
forrige sak.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 245, 
S.tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om arbeids
løsheten blant sjøfolk bl.a. ved at redere 
selger skip til utlandet og erstatter norsk 
arbeidskraft med utenlandsk, S.tid. 220 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved.t om at norske 
sjØfolk blir utkonkurrert på grunn av be
tingelsene for skipsfart under norsk flagg, 
S.tid. 220-221 (23.10.85) 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om svekket be
redskap for Norge og NATO-landene som 
følge av redusert antall skip under norsk 
flagg, S.tid. 2045-2046 (19.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 16. juni 
1986 til lov om opphevelse av lov av 26. au
gust 1854 indeholdende Forandringer i 
Forordningen om SøindrulZeringsvæsenet 
af 3die Juni 1803. 
Dok. 8:21, ref. O.tid. 463 og utsatt. 

1986-87 

D. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 21. no

vember 1986 om opprettelse av et norsk 
internasjonalt skipsregister. 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 913, Innst. S. 37, S.tid. 
1567-1572 (9.12.86) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Skipsfartens situasjon og skipsfartspoli
tikken. (Handelsflåtens beredskapsmessi
ge betydning.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 185, 
S.tid. 3426-3440 (26.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om ansettelse 

av sjøfolk på lokale vilkår, S.tid. 996-997 
(26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutsen om de negative 
konsekvenser for landets beredskap ved 
utflagginger av skipsfartsnæringen S .tid. 
997-998 (26.11.86). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt 
av Theo Koritzinsky, om hva statsråden 
vil foreta seg i forhold til Kloster Cruise 
AlS som har anLøp av Sør-Afrika, S. tid. 
2531 (11.3.87). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
når de gjenlevende krigsseilerne fra han-

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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,l 
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deLsflåten kan regne med å få sine dekora
sjoner, S.tid. 2637-2638 (25.3.87). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om erstatning 
for tapte inntekter for rederier som følge 
av Norges boikott av Sør-Afrika, S.tid. 
2735-2736 (1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen datert 16. juni 

1986 til lov om opphevelse av lov 26. au
gust 1854 indeholdende Forandringer i 
Forordningen om Søindrulleringsvæsenet 
af 3die Juni 1803. 
Dok. 8:21 (1985-86), ref. O.tid. 463 (1985-
86), Innst. O. 30, O.tid. 127-128 (3.3.87). 
(Forslaget ble ikke bifalt av Odelstinget.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Lov om norsk internasjonalt skipsregis
ter. 
(Utrykt vedlegg: «De rettslige sider ved 
etablering av et norsk internasjonalt . 
skipsregister» av advokat Stephen 
Knudtzon, «Bruk av utenlandske mann
skaper med spesielle hyrevilkår på norsk
registrerte skip» og «Ytterligere juridiske 
vurderinger av bruk av utenlandske 
mannskaper med spesielle hyrevilkår på 
norskregistrerte skip» av advokat Karl
Johan Gombrii.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 248, Innst. O. 73, 
O.tid. 404-437 (29.5.87), Besl. O. 72, L.tid. 
76-81 (3.6.87) Lov av 12. juni 1987. 
(10 forslag framsatt i alt, herav 7 i Odels
tinget, 3 i Lagtinget ingen bifalt.) 

1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein ALsaker om branner, 

arbeidsulykker og straffbare handlinger 
begått ombord i skip registrert i Norsk In-

ternasjonalt Skipsregister skal etterfors
kes av norske politimyndigheter, S.tid. 
719-720 (18.11.87). 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt H~rkestad om ringnot

fartøyrederi i Hordaland som har fått av
slag på søknader om fornying av drifts
kredittlån i valuta, S.tid. 407-408 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kari Helliesen om å Øke rek
rutteringen av skipsoffiserer, S.tid. 2431-
2432 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om å opp
retta praksisplassar for ungdom i han
deLsflåten for å styrkja rekrutteringa, 
S.tid. 2503-2504 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om hvem 
som eier «Black Prince». (Trukket tilba
ke), S.tid. 3977 (31.5.89). 
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HAVBRUK 

Omfatter bl.a.: Akvakultur, fi nskeoppdrettsloven, fiskesykdommer, oppdrettsnæring, settefisk. 
Se også: FISKEFOREDLING, FISKEOMSETNING, FISKERIER, FISKERIREGULERING. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger ·på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
l 020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1138 Norges Landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 

n. Alminnelige saker: 

l. Tiltak for bekjempelse av smittsomme fis
kesykdommer og om tilleggsbevilgning 
for 1986 for diverse kapitler under Fiske
ridepartementet og Landbruksdeparte
mentet. (Tiltak mot furunkulose, opp
drettskonsulentstilling i Trøndelag.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2070, Innst. S. 133, 
S.tid. 2776-2781 (20.5.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om en søk
nad til Norges Fiskeriforskningsråd om 
bevilgning på 350.000 kr. i tre år for å utfø
re giftprøver på skjell av alle slag, S.tid. 
474 (8.11.85) 

2. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om for
skrifter til lov om oppdrett av fisk, skall
dyr m.v, S.tid. 474-475 (8.11.85) 

3. Sp.spm. fra AsbjØrn Sjøthun om fiskesyk
dommen furunkulose som har rammet 
oppdrettsanlegg, S.tid. 896-897 (27.11.85). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om å tilgode
se Sør-Helgeland med flere fiskeopp
drettskonsesjoner, S.tid. 1288-1289 
(4.12.85). 

5. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om en pressekon
feranse Direktoratet for naturforvaltning 
vil holde i Trondheim om et havbeitepro
gram med forsknings- og utviklingstiltak 
for laks, S.tid. 1934-1935 (29.1.86). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om når ny 
konsesjonsrunde for oppdrett av matfisk 
av laks og ørret blir utlyst, S.tid. 1954-1955 
(5.2.86). 

7. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om å tilpas
se lov og regelverk slik at investerings
avgift innen fiskeoppdrett blir som for in
dustrivirksomhet, S.tid. 2054 (19.2.86). 

8. Sp.spm. frå Nils O. Golten om korleis fis
kerinæringa i større grad sjølv kan bidra 
med midlar til nødvendig forsking i fis
keoppdrett, S.tid. 2060-2061 (19.2.86). 

9. Sp.spm. frå Nils O. Golten om unge som 
tek si utdanning innan fiskeoppdrett, 
men som pga. konsesjonsreglane er redde 
dei ikkje får arbeid, S.tid. 2061-2062 
(19.2.86). 

10. Sp.spm. fra Finn Knutsen om Regje
ringen har planer om å endre konsesjons
bestemmelsene for havbruk/lakseoppdrett, 
S.tid. 2180 (12.3.86). 

11. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om god
kjenning av fiskeoppdrettsanlegg i inn
landet, S.tid. 2326-2327 (19.3.86). 

12. Sp.spm. frå Nils O. Golten, framsatt av As
mund Myhre, om å påskunda handsa
minga av konsesjonssøknadene for opp
drett av laks og aure, S.tid. 2329-2330 
(19.3.86). 

13. Sp.spm. fra Brita Borge om å styrke vei
ledningstjenesten i fiskeoppdrettsnæ
ringen, S.tid. 2330-2331 (19.3.86). 

14. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om loka
lisering av settefiskanlegg som er avslått 
ut fra hensyn til vassdragsvern, S.tid. 
234 7-2348 (9.4.86). 

15. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om for-
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bigåelse av kvinnelige søkere ved fylke
nes tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner 
for 1986, S.tid. 2424-2425 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Privat lovforslag fra Roger Gudmundseth 
og Rolf Nilssen datert 11. februar 1986 om 

Havbruk 

endringer i lov 6. desember 1968 om tiltak 
mot sjukdommer hos ferskvannsfisk. (Øko
nomisk kompetlsasjon til oppdretter ved 
inngrep fra det offentlige og hjemmel til å 
pålegge næringen en egen produktav
gift.) 
Dok. 8: 7, ref. O.tid. 135, Innst. O. 36, O. tid. 
222 (17 .4.86) og vedtatt sendt Regjeringen. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1138 Norges tandbruksvitenskapelige 

forskningsråd 

n. Alminnelige saker: 
l. Fiskeridepartementet sender oversikt 

over den offentlige satsing på havbruks
forskning. 
Ref. S.tid. 552 (7.11.86) og sendt sjøfarts
og 
fiskerikomiteen. 

2. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
23. mars 1987 om fiskeoppdrettsord
ningen. 
Dok. 8:20, ref. S.tid. 2696, Innst. S. 130, 
S.tid. 3033-3034 (30.4.87). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

3. Offentlig finansiering av fiskeindustri og 
oppd rettsvi rksomhet. 
(Vedlegg: l. Regler for anvendelse av be
vilgningen under kap. l 051 til fiskein
dustrianlegg m.v., vedtatt av Stortinget 
16. november 1976. 2. Regler for tilståelse 
av statsstøtte til oppførelse av innredning 
samt utvidelse av islagre, fryserier og kjø
leanlegg, vedtatt av Stortinget 15. juli 
1936, endret ved Stortingets vedtak av 20. 
mai 1954. 3. Utkast til retningslinjer for 
avskriving av lån gitt av bevilgninger over 
Fiskeridepartementets budsjett (kap. 
1051, kap. 1072 o.a.). 4. Retningslinjer for 
behandling av likviditetslån fastsatt av Fi-

nansdepartementet 20. januar 1981. 
Utrykte vedlegg: Finansdepartementets 
høringsnotat av 14. april 1986 om offentlig 
finansiering av fiskeforedlingsindustri og 
oppdrettsvirksomhet. Uttalelser fra hø
ringsinstansene.) 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 255, 
S.tid. 4001 (10.6.87) og utsatt. 

4. Havbruk. 
(Vedlegg: Oppdrettsloven med forskrif
ter. Særskilt vedlegg: NOU 1985:22 Akva
kultur i Norge. Leder Viggo Jan Olsen.) 
St.meld. 65, ref. S .tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Nils O. Golten om å syta for 

fortgang i handsaminga av søknader om 
reetableringsløyve for fiskeoppdrettsan
legg, S.tid. 304-305 (29.10.86). 

2. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om kon
sesjonssøknader om marint oppdrett frå 
eit fåtall større selskap, S.tid. 792-793 
(19.11.86). 

3. Sp.spm. fra Marit Rotnes om planer om 
endring av prinsippene for konsesjonstil
deling i lov om oppdrett av fisk, skalldyr 
m.v., S.tid. 1618 (10.12.86). 

4. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om å 
godkjenne vaksine mot fiskesjukdommen 
Hitra-sjuka, S.tid. 1991-1992 (14.1.87). 

5. Sp.spm. fra AsbjØrn Sjøthun om en raske· 
re saksbehandling av konsesjonssøkna
der for fiskeoppdrett, S.tid. 2002-2003 
(21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om det er fag
lig dekning for å nekte innvilgelse av fire 
nye oppdrettskonsesjoner i Hopsfjorden, 
S.tid. 2014-2015 (21.1.87). 

7. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om å anset
te flere saksbehandlere i Landbruksde
partementet slik at behandlingstiden for 
veterinærgodkjennelse av oppdrettskon
sesjoner kan reduseres, S.tid. 2086-2087 
(28.1.87). 
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8. Sp.spm. fra Marit Rotnes om problemer 
med avfallsbehandling av dØd fisk fra 
havbruksanleggene, S. tid. 2369-2370 
(4.3.87). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om konsesjon 
på smoltproduksjon til Torgeir Moseid, 
Bygland, S.tid. 2379-2380 (4.3.87). 

10. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om plasse
ring av det planlagte gasskraftverk i 
Nord-Rogaland og utnyttelse av kjØlevan
net til aqua-kultur, S.tid. 2558-2559 
(18.3.87). 

11. Sp.spm. frå Nils O. Galten om at verts
kommunen der ein opplever konkurs i 
oppdrettsnæringa får behalda konsesjo
nane og dermed arbeidsplassane, S.tid. 
2561-2562 (18.3.87). 

12. Sp.spm. fra JohnS. Tveit om behandlings
tiden for konsesjonssøknader om fiske
oppdrettsanlegg og om delegering av 
myndighet til fylkesveterinærene, S.tid. 
2752-2753 (1.4.87). 

13. Sp.spm. fra Peter Angelsen om oppnev
ning av et utvalg som kan utrede mulighe
tene for økt innsats i utsetting av yngel og 
havbruk, S.tid. 3086 (6.5.1987). 

14. Sp.spm. frå Nils O. Galten om ein vaksine 
for den såkalla «Hitrasjuka» som herjer i 
våre fiskeoppdrettsanlegg, S.tid. 3102 
(6.5.1987). 

15. Sp.spm. frå Nils O. Galten om arbeidet 
med å flytta anlegga for fiskeoppdrett, for 
å unngå sjukdom, S.tid. 3102-3103 
(6.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1985 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 656-704 

1138 Norges landbruksvitenskapelige 
forskningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 

3. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1988 vedrørende kap. 2413, rentestøtte 
ved lån til furunkuloserammede opp
drettsanlegg i Trøndelag. 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneord
ningen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1860-1864 
(17 .12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Endring på statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 2430 Lån til statsbankene. (Statlig lå
neordning for furunkuloserammede 
oppdrettsanlegg i Trøndelag.) 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneord
ningen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1860-1864 
(17.12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Offentlig finansiering av fiskeindustri og 

oppdrettsvirksomhet. (OverfØring av fi
nansieringen fra Fiskarbanken til Indu
stribanken.) (Vedlegg: l. Regler for an
vendelse av bevilgningen under kap. l 051 
til fiskeindustrianlegg m.v., vedtatt av 
Stortinget 16. november 1976. 2. Regler 
for tilståelse av statsstøtte til oppførelse 
og innredning samt utvidelse av islagre, 
fryserier og kjøleanlegg, vedtatt av Stor
tinget 15. juni 1936, endret ved Stor
tingets vedtak av 20. mai 1954. 3. Utkast til 
retningslinjer for avskrivning av lån gitt 
av bevilgninger under kap. 1051 o.a. kapit
ler. 4. Retningslinjer for behandling av 
likviditetslån fastsatt av Finansdeparte
mentet 20.januar 1981. Utrykte vedlegg: 
Fiskeridepartementets høringsnotat av 
14. april 1986 om offentlig finansiering av 
fiskeforedlingsindustri og oppdrettsvirk
somhet. Uttalelser fra høringsinstansene.) 
St.prp. 95 (1986-87), ref. S.tid. 3166 (1986-
87), Innst. S. 255 (1986-87), S.tid. 77-78 
(14.10.87). 

2. Havbruk. 
(Vedlegg: Oppdrettsloven med forskrif
ter. Særskilt vedlegg: NOU 1985: 22 Akva
kultur i Norge. Leder Viggo Jan Olsen.) 
St.meld. 65 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. 
s. 205, s. tid. 3560-3590 (27 .5.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

3. Forslag om å styrke det offentlige støtte
og forvaltningsapparatet for havbruksnæ
ringen. (Oppretting av 30 nye tidsbegren
sete stillinger.) 

l 

l 

l 
' 

l 
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St.prp. l. Tillegg 3, ref. S .tid. 705, lnnst. S. 
229, s. tid.3560-3593 (27 .5.88). 
(l forslag b ifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om probleme

ne med import og levering av settefisk, 
S.tid. 286 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Nils O. Galten om fare for ge
netiske forstyrreLser på vill-laksestamma i 
einskilde lakselvar som har opptil 67 % 
innslag av rømd oppdrettsfisk, S .tid. 714-
715 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om tiltak 
for utrydding av lakseparasitten Gyro
dactylus salaris fra infiserte oppdrettsan
legg, S.tid. 2192 (17.2.88). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om helse
faren for arbeidstakere i havbruk!fis
keoppdrettsnæringer ved bruk av lege
midler i arbeidet, S .t id . 2194-2195 (17 .2.88). 

5. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om rømt 
oppdrettslaks og faren for dei ville lakse
stammene pga. arvemessig svekking av 
bestandane, S.tid. 2873 (13.4.88). 

6. Sp.spm. fra A rent M . Henriksen om NTH
forskning omkring veksthormongenet i 
laks, S .tid. 2896-2897 (13.4.88). 

7. Sp.spm. fra Nils O. Galten om avslag til 
fiskeoppdrettarar på reetableringssøkna
der. (Trukket tilbake.), S .tid. 3335 
(11.5.88). 

8. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om økono
misk hjelp til fiskeoppdretterne på Sør
landet pga. uvanlig store algeangrep, 
S .tid . 3422-3423 (25.5.88). 

9. Sp.spm. fra Nils O. Galten om fiskeopp
drettarar som har fått avslag på sine re
etableringssøknader, S.tid. 3709- 3710 
(1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om opp

drett av f isk, skalldyr m.v. (Dispensasjon 
for flytting av oppdrettsanlegg i ekstraor
dinære tilfeller.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 749, Innst. O. 94, 0.
tid. 887-888 (9.6.88), Besl. O. 110, L.tid. 113 
(14.6.88). Lov av 22. juli 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

jorskn ingsråd 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1020 4020 Fiskeridirektoratets institutter 

U. Alminnelige saker: 
l. Ymse endringar på statsbudsjettet for 

1989 under Olje- og energidepartementet. 
(Ansvarlig lånekapital til A/L Settefisk 
fra Statkraft.) 
St. prp. 80, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 157, 
S.tid. 3409-3410 (2.5.89). 

2. Veterinærtjenesten på distrikts- og fylkes
nivå. (Helsetjenester innen oppdrettsnæ
ringen.) 

St.meld. 9, ref. S.tid. 33, Innst. S. _190, 
S.tid. 3858-3874 (30.5.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Forslag fra Nils O. Golten oversendt fra 
Odelstinget l. juni 1989: «Stortinget ber 
Regjeringen fremme forslag til ny opp
drettslov hvor konsesjon for oppdrett av 
laks og ørret automatisk skal gis når hen
synet til forurensning, ferdsel og de vete
rinære forhold er ivaretatt. » 
S.tid. 4190 (7.6.89) og ikke bifalt med 72 
mot 38 stemmer. 
(Jf. IV, l.) 

4. Mellombelse statsgaranterte Lån i Noregs 
Bank til oppdrettsanlegg for laks og aure i 
Finnmark og Nord-Troms, og om auke av 
garantifullmakta for lån i Noregs Bank. 
(Vedlegg til innst.: Finansministerens 
svar av 2. juni 1989 på spørsmål fra finans
komiteen.) 
St.prp. 104, ref. S .tid. 3649, Innst. S. 271, 
S.tid. 4895-4902 (16.6.89). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

5. Likviditetslån til fiskerinæringen i 1989 
og finansiering av havbeiteprosjekter. 
St.prp. 136, ref. S .tid. 4465, Innst. S. 299, 
S.tid. 5056-5064 (19.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om dispensa

sjon fra gebyrbestemmelsene ved behand
ling av søknader fra mindre fiskeopp
drettsanlegg, S.tid. 82 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om foru
rensningen ved bruk av antibiotika i 
havbruksnæringen, S .tid. 341-342 
(20.10.88). 

3. Sp.spm. fra Britt Harkestad om fortgang i 
sakshandsaminga for 10 ankesaker som 
gjeld oppdrettskonsesjon for matfiskan
legg, S .tid. 401 (26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om oppdretts
konsesjoner i Finnmark og Nord-Troms 
som venter på å bli tatt i bruk, S. tid. 401-
402 (26.1 0.88). 

5. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om søknad 
fra Lofilab om støtte til masseoppdrett av 
torskeyngel i poll, S.tid. 486-487 (2.11.88). 

6. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å leg
ge den planlagte fiskehelseforvaltningen 
til Tromsø, S . tid. 493 (2.11.88). 

7. Sp.spm. fra Ingunn Jofrid Laumann om 
den lange behandlingstiden for konse
sjonssøknader for oppdrett av torsk, S.tid. 
1324 (30.11.88). 

8. Gr.spm. fra Gunnar Fatland om forurens
ning av Nord sjøen av utslippene fra opp
drettsnæringen i Rogaland, S.tid. 2245-
2246 (13.1.89). 

9. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om be
redskapstiltak mot ein frykta algeinva
sjon til våren, S.tid. 2416-2417 (25.1.89). 

10. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om å nytta 
meir smolt, S. tid. 2531-2532 (8.2.89). 

11. Sp.spm. fra Peter Angelsen om forvalt
ningen av en avgift på omsetning av vak
sine mot Hitra-syken på oppdrettsfisk, 
S.tid. 2532-2533 (8.2.89). 

12. Sp.spm. fra Laila Kaland om det kan ka
me i gang kurs for fiskeopdrettarar om ut
danning i administrasjon og rekneskap, 
S.tid. 2877-2878 (15.3.89). 

13. Sp.spm. fra Kåre GjØnnes om omgjØring 
av forbud mot å føre smolt og settefisk inn 
og ut av Trøndelag og Møre og Romsdal 
fylkesveterinærområde, S . tid. 3969-3970 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 14. juni 1985 nr. 68 om 

oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (og endring 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfis
ke m.v.). 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 393, Innst. O. 100, 0 .
tid. 708-715 (1.6.89), Besl. O. 114, L.tid. 81 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l sendt 
Stortinget - se Il, sak 3, og l ikke bifalt. 2 
forslag i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. St.meld. 65 (1986-87) og Innst.S.205 
(1987 -88).) 

l 

l 

l 

! 

l 

' 

l 

' 

l 
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HAVNEVESEN 

Omfatter bl.a.: Havneloven, kaianlegg. 
Se også: SJØFART. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256,fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 

Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å revur
dere det høye nivået på anZØpsgebyrer for 
skip og borerigger til norske havner, S. tid. 
2029 (12.2.86). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å sikre 
kommunene planleggingsmyndighet over 
sine kystområder ved opprettelse/utvi
delse av havnedistrikter, S.tid. 2331 
(19.3.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Fiskeridepartementet. 

Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 675-725 
(17 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 

16 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om 

havner og farvann m.v. 
(Vedlegg: l. Høringsutkastet. 2. Hørings
uttalelsene. 3. Justis- og politideparte
mentets uttalelse i brev av 6. oktober 1987 
-Lovteknisk gjennomgåelse.) 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 495, Innst. O. 98 (ik
ke-beh.), O. tid. 888 (9.6.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1064 Havnetjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hans Svendsgård på vegne av 

Høyre oversendt fra Odelstinget 14.12.88: 
«Stortinget anmoder Regjeringen om å 
sette ned et utvalg for å utrede mulighete
ne for hel eller delvis overfØring av den 
operative del av kommunenes havnevirk
somhet og/eller havneanlegg til private, 
herunder også de lovmessige og økono
miske konsekvenser. » 
S.tid. 2267-2268 (17.1.88) og oversendt 
Regjeringen. (Jf. IV, sak 1.) 

2. Norsk havneplan. 
(Vedlegg: Høringsuttalelser. I Stikkord
messig etter grupperinger. Il Oversikt 
over hØringsuttalelsene. Særskilt ved
legg: NOU 1987: 19 Norsk Havneplan. Le
der Ole Vatnan.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2947, Innst. S . 224 
(ikke-beh.), S.tid. 4102-4103 (5.6.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om 

havner og farvann m.v. 
(Vedlegg: l. Høringsutkastet. 2. Hørings
uttalelsene. 3. Justis- og politideparte
mentets uttalelse i brev av 6. oktober 1987 
- Lovteknisk gjennomgåelse.) 
Ot.prp. 59 (1987-88), ref. O.tid. 495 (1987-
88), Innst. O. l, O.tid. 119-125 (14.12.88), 
Besl. O. 32, L.tid. 19-20 (19.12.88). Lov av 
23. desember 1988. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav 2 ikke bi
falt og l fra Hans Svendsgård sendt Stor
tinget, se Il, sak l. l forslag i Lagtinget -
ikke bifalt.) 
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HELSEINSTITUSJONER 

Omfatter bl.a.: Helsestasjoner, helsesøstervirksomhet, rekonvalesentsteder, Statens institutt for 
strålehygiene, Rikshospitalets apotek. 
Se også: HELSEPERSONELL, HELSEVESEN, SYKDOMMER, SYKEHUS, TANNLEGEVE
SEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Sentralinstituttet for 
cerebral parese 

717 Oslo sanitetsforenings sykehotell 
719 Andre utgifter 
720 3720 Statens psykiatriske institusjoner 
722 Byggearbeider ved institusjoner 

under kap. 720 og 721 

730 3730 Statens senter for epilepsi 
772 Statens rettstoksikologiske 

institutt 
773 3773 Statens mikrobiologiske 

laboratorier 
780 3780 Statens utdanningssenter 

for helsepersonell 
2480 Rikshospitalets apotek 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om Regje
ringen vil tillate private prøverørsklinik
ker, S.tid. 1283 (4.12.85) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Sentralinstituttet for 
cerebral parese 

719 Andre utgifter 
720 3720 Statens psykiatriske institusjoner 
721 Institusjoner for stoffmisbrukere 
722 Byggearbeider ved institusjoner 

under kap. 720 og 721 
730 3730 Statens senter for epilepsi 
772 Statens rettstoksikologiske 

institutt 
773 3773 Statens mikrobiologiske 

laboratorier 
780 3780 Statens utdanningssenter for 

helsepersonell 
2480 Rikshospitalets apotek 

(l forslag fra Carl l. Hagen vedtatt sendt 
Regjeringen se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(Jf. forrige sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 715 Sentralinstituttet for ce
rebral parese, kap. 720 Statens psykiatris
ke institusjoner, kap. 730 Statens senter 
for epilepsi.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kåre Øvregard om Helsedi

rektoratet si innblanding i lokalisering av 
ny psykiatrisk døgn- og daginstitusjon i 
Gaupne, S.tid. 2223 (11.2.87). 

2. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
når der vil foreligge en avklaring for den 
framtidige status og driftsform for Hjem
met for døve, Andebu, S.tid. 2343 (18.2.87). 
(Trukket tilbake). 

3. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å bedre 
boforholdene på voksenavdelingen ved 
Hjemmet for døve, Andebu, S.tid. 2343 
(18.2.87). (Trukket tilbake). 

4. Sp.sp. fra Margit Hansen-Krone om dek
ning av driftsutgiftene for et behandlings
og rehabiliteringssenter for handikappe
de lagt til Troms/Finnmark, S.tid. 3016-
3017 (29.4.1987). 

5. Sp.spm. fra Solveig Sollie om rekonvale
senthjemmenes økonomi kan reddes uten 
å måtte heve egenandelene betraktelig, 
S.tid. 3025-3026 (29.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om ret
ningslinjer for institusjoner som Stormy
ra Ritell i Bjugn, S.tid. 30973098 (6.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementetog 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap. : 

715 3715 Sentralinstituttet for cerebral 
parese 

719 Andre utgifter 
720 3720 Statens psykiatriske 

institusjoner 
721 · 3721 Institusjoner for stoffmisbrukere 
730 3730 Statens senter for epilepsi 
771 3771 Statens institutt for strålehygiene 
772 Statens rettstoksikologiske 

institutt 

773 3773 Statens mikrobiologiske 
laboratorier 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 under kap. 719, Andre utgifter. (Til
skudd til «Hjerte for livet- aksjonen 1987.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 117, Innst. S. 10, S.tid. 
533-534 (6.11.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om når 

en regner med å starte opp med rehabili
teringssenteret for kreftpasienter i Mesna
lien, S.tid. 1585-1586 (9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
hvor langt realisering av «Kreftsenteret 
Mesnali» er kommet, S.tid. 2125 (10.2.88). 



1989-90 -229- Helseinstitusjoner 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosialdeparte
mentet: l. Avtale om overdragelse av 
kysthospitalet i Stavern til Vestfold fyl
keskommune. 2. Avtale om overdragelse 
av Statens rehabiliteringssenter for stoff
misbrukere til Oslo kommune. 3. Avtale 
om overføring av Statens mikro biologis
ke laboratorium, Lillehammer til Oppland 
fylkeskommune. Vedlegg i innst.: Brev 
fra departementet til komiteen om kap. 
773 Statens mikrobiologiske laborato
rium.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

715 3715 Sentralinstituttet for cerebral 
parese 

719 Andre utgifter 
720 3720 Statens psykiatriske institusjoner 

721 3721 
730 3730 
771 3771 
772 

773 

Institusjoner for stoffmisbrukere 
Statens senter for epilepsi 
Statens institutt for strålehygiene 
Statens rettstoksikologiske insti
tutt 
Statens mikrobiologiske Labora
torier 

U. Alminnelige saker: 
l. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal 

helseplan. 
(Vedlegg: l. Tabeller over helseutgifter. 2. 
Notat fra miljøverndepartementet om hel
setruende forurensning. Jf. NOU 1987: 25 
Sykehustjenester i Norge. Organisering 
og finansiering. Utvalgsleder Eilert Eilert
sen.) 
St.meld. 41 (1987-88), ref. S.tid. 2765 (1987-
88), Innst. S. 120, S.tid. 2963-3029 (4.4.89). 
(14 forslag, hvorav 12 ikke bifalt, og 2 
sendt Regjeringen - henholdsvis fra Jo
han Buttedahl og l fra Siri Frost Sterri 
m.fl.) 
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HELSEPERSONELL 

Omfatter bl.a.: Apotekere, fysioterapeuter, helsesøstre, hjemmesykepleiere, jordmødre, kiroprak
torer, leger, psykologer, sykehuspersonell, sykepleiere. 
Se også: HELSEINSTITUSJONER, HELSEVESEN, SYKEHUS. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

780 3780 Statens utdanningssenter for 
helsepersonell 

782 Kursvirksomhet og stipendier 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 i for
bindelse med l. Tiltak for å bedre per
sonellsituasjonen i helsetjenesten i Finn
mark og psykisk helsevern i Troms. 2. Til
tak mot AIDS. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 241, Innst. S. 20, S.tid. 
1265 (3.12.85). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1986 under 
kapitlene 271 O Tilskudd til helse- og so
sialtjenesten i fylkeskommunene, 2711 Di
verse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 
2755 Helsetjeneste i kommunene. (Revi
sjon av avtale om driftstilskudd og takster 
for leger og fysioterapeuter.) 
( 4 forslag framsatt under debatten, hvorav 
2 fra Terje Granerud ikke bifalt, l fra Mag
nar Sortåsløkken ikke bifalt og l fra An
nelise Høegh oversendt Regjeringen -se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
St.prp. 49, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 105, 
S.tid. 2124-2142 (27 .2.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

782 Kursvirksomhet og stipendier 
4. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 

Odelstinget 10.6.86: «Regjeringen anmo-

des om å unnta fra godkjennelseskriterier 
for helseinstitusjoner forhold som kan på
virke yrkesgruppers frie valg av arbeids
givere. 
S.tid. 3471-3472 (18.6.86) og oversendt Re
gjeringen. 

5. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9.6.86: «Regjeringen anmo
des om å sørge for lønns- og arbeidsvilkår 
for sykepleiere og hjelpepleiere som med
fører økt interesse for yrkene og gjør sta
ten som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner. 
S.tid. 3473 (18.6.86) og oversendt Regje
ringen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om at legespe
sialister i offentlige sykehus henviser pa
sienter til sin egen private praksis, S.tid. 
721-722 (20.11.85) 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om den 
lange tiden det tar for departementet å 
godkjenne opprettelse av legestillinger 
ved fylkeskommunale sykehus, S.tid. 723 
(20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
praktisering av en godkjenningsordning 
for privat sykehusdrift som vil innebære 
stor avgang av personell fra det offentlige 
helsevesen, S.tid. 1921-1922 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om tiltak som 
kan hindre etablering og drift av større sy
kehuslignende poliklinikker, for å unngå 
stor avgang av personell fra det offentlige 
helsevesen, S.tid. 1923-1924 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Marit Rotnes om oversikt over 
utbetalingene fra folketrygden til helse
personell uten avtale, S.tid. 1925-1926 
(29.1.86). 
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6. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om svikt i ut
dannelseskapasiteten for syke- og hjelpe
pleiere, S.tid. 2013 (12.2.86). 

7. Sp.spm. frå Agnes Reiten om løyving av 
midlar til utdanning i Møre og Romsdal 
av kvalifiserte sjukepleiarar i psykiatrisk 
sjukepleie, S.tid. 2201-2202 (12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om støt
te til kurs/seminarer for helsepersonell, 
S.tid. 2317-2318 (19.3 .86). 

9. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om orga
nisasjonsfriheten i forbindelse med anset
telse i ledige fysioterapeutstillinger, S.tid. 
2342 (9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 22. juni 1962 nr. 12 om 
pensjonsordning for sykepleiere. 
(Innlemming av sykepleiere i helsetjenes
ten i kommunene.) 
Ot.prp. 19, ref. O. tid. 5, Innst. O. 5, O. tid. 61 
(10.12.85), Besl. O. 13, L.tid. 20 (16.12.85). 
Lov av 20.12.85. 

2. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene og i lov av 
19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (Opp
hør av driftstilskudd for privatpraktise
rende helsepersonell ved fylte 70 år.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 173, Innst. O. 34, 
O. tid. 222-225 ( 17 .4.86), Bes l. O. 43, L. tid. 
33 (24.4.86). Lov av 9.5.86. 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

780 3780 Statens utdanningssenter for 
helsepersonell 

782 Kursvirksomhet og stipendier 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Arne Skauge datert 28. januar 

1987 om godkjenning av søknad fra vi
karbyråer om utleie av helsepersonell, 
herunder sykepleiere og hjelpepleiere. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2156, lnnst. S. 125, 
S.tid. 3034-3046 (30.4.87). 
(Forslag bifaltes ikke.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen datert 6. mai 1987 
om tiltak for å bedre tilgangen på syke
pleiepersonell. 
(Vedlegg: Brev fra Norsk Sykepleierfor
bund til Fremskrittspartiets stortings
gruppe datert 20. mars 1987 .) 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 3166, lnnst. S. 203, 
S.tid. 3572-3575 (1.6.87). 
(Forslaget fra Carl l. Hagen ikke bifalt.) 

3. Autorisasjon av kiropraktorer. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985:10 Autori
sasjon av kiropraktorer. Leder Egil End
resen.) 
St.meld. 70, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om øk

ning i mangelen på helsepersonell ved 
innfØring av arbeidstidsforkortelse fra l. 
januar 1987, S.tid. 264-265 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutsen om flere kom
muner i Nord-Norge som har problemer 
med å skaffe leger til ledige stillinger, 
S.tid. 310-311 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Kari HeHiesen om bedring av 
sykepleierdekningen i psykiatrisk omsorg 
og eldreomsorg, S.tid. 1635-1636 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Arne Skauge om å la private 
firma som formidler arbeidskraft også få 
tillatelse til å formidle personell til helse
sektoren, S.tid. 1984 (14.1.87). 

5. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
gjeninnføring av legereguleringslov for 
vår nordligste landsdel, S.tid. 2081-~082 
(28.1.87). 

6. Sp.spm. fra Annelise Høegh om et forslag 
om å frata leger/ fysioterapeuter uten av
tale refusjon fra folketrygden, S.tid. 2083-
2084 (28.1.87). 

7. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om hva 
departementet vil gjøre for å skaffe helse
personell slik at private firmaers virksom
heter blir overflØdig, S.tid. 2084-2085 
(28.1.87). 

8. Sp.spm. fra Tora Houg om strakstiltak for 
å få flere barnehageplasser og dermed 
mer personell til helsesektoren, S. tid. 2090-
2091 (28.1.87). 

9. Sp.spm. fra Ashild Hauan om når utdan
ning av jordmødre i Tromsø vil komme i 
gang, S.tid. 2211 (11.2.87). 

10. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om når 
saken om autorisasjon av kiropraktorer 
vil bli lagt fram for Stortinget, S.tid. 2751 
(1.4.87). 

11. Sp.spm. fra Jan-Olav Ingvaldsen om den 
manglende legedekning i Nord-Norge, 
S.tid. 2751-2752 (1.4.87). 
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12. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om å 
sikre tilfredsstillende legedekning i hele 
landet, S.tid. 3023 (29.4.1987). 

13. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om den 
avslåtte søknaden fra Hammerfest syke
hus om 2,5 mill. kr. til innkjØp av et Gam
makamera og dermed bedring av lege
dekningen i Nord-Norge, S.tid. 3026 
(29.4.1987). 

14. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om vur
dering av en ny legereguleringslov for å 
sikre en bedre legedekning ute i distrikte
ne, S.tid. 3470-3471 (27.5.1987). 

15. Sp.spm. fra Astrid NøkZebye Heiberg om å 
øke utdannelseskapasiteten for spesialis
ter i geriatri, S.tid. 3658 (3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg: Endringer i stillingsstruktur 
m.v. ved sykehus.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

780 3780 Statens utdanningssenter for 
helsepersonell 

782 Kursvirksomhet og stipendier 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1988. (Dek
ning av merutgifter til nye stillinger, 
handlingsplan for rekruttering av pleie
personell.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 

n.-Alminnelige saker: 
l. Autorisasjon av kiropraktorer. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 10 Autori
sasjon av kiropraktorer. Leder Egil End
resen.) 
St.meld. 70 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. 
S. 84, S.tid. 2215-2241 (18.2.88). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

2. Forslag fra Carl l. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 29. februar 1988: «Det ansees 
at det kreves eksra lønnsmessige tiltak for 
å rekruttere sykepleiere til ubesatte stil
linger og til overgang til heldagsstillinger 
av deltidspleiere. En faglig avanse
mentsstige vil være, slik Tvedt-utvalget 
begrunnet, et viktig tiltak for å få syke
pleiere til å bli og trives i arbeidet. Regje
ringen anmodes om å bidra til at det ned
settes et partssammensatt utvalg som in
nen tariffoppgjøret pr. 1.5.88 legger frem 
konkrete forslag med hensyn til etable-

ring av slike fagstiger.» S.tid. 2532-2534 
(16.3.88), og vedtatt sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

3. Forslag fra AnneZise Høegh på vegne av 
Høyre oversendt fra Odelstinget 3. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om opprettelse av en statlig bo
nusordning tilknyttet 80 stilZingshjemler i 
kommunehelsetjenesten, basert på den 
modell som trekkes opp i Høyres merkna
der på dette punkh. 
S.tid. 3375-3383 (19.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre oversendt fra Odelstinget 3. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om å utvide ordningen med 
avskriving av studielån for personer som 
arbeider i Finnmark og Troms. Den øvre 
grense for avskriving heves fra kr. 15000 
til kr. 30000 pr. år mens grensen på 10 pro
sent av studielånet pr. år opprettholdes». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre oversendt fra Odelstinget 3. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram en vurdering av utbredelsen av og 
erfaringene med bedriftshelsetjenesten og 
bedriftsZegeordningen og fremtidig priori
tering av disse ordningene». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

6. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt 
fra Odelstinget 3. mai 1988: «Stortinget 
ber Regjeringen vurdere å pålegge sivil
arbeidende leger å tjenestegjøre i tiltaks
områder». 
S.tid. 3376-3383 og vedtatt sendt Regje
ringen. 

7. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt 
fra Odelstinget 3. mai 1988: «Stortinget 
ber Regjeringen øke utdannelseskapasi-
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teten av leger ved Universitetet i Tromsø 
med 10 studenter fra 1989». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

8. Forslag fra Annelise HØegh på vegne av 
Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt 
fra Odelstinget 3. mai 1988: «Stortinget 
ber Regjeringen bedre effekten av ord
ningen med fortrinnsrett for leger som 
har praktisert i visse strøk av landet slik at 
antallet slike praksiskommuner reduse
res til omtrent halvparten for å målrette 
tiltaket bedre». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt 
fra Odelstinget 3. mai 1988: «Stortinget 
ber Regjeringen bedre fordelingen av tur
nuskandidater slik at Helsedirektoratet 
for plikt til å sørge for at alle leger i Nord
Troms og Finnmark får det antall turnus
kandidater de ber om». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

10. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten m.v. og 2755 Helsetjenestene i 
kommunene. (l forbindelse med revidert 
avtale om driftstilskudd og takster for pri
vatpraktiserende helsepersonell.) 
St.prp. 145, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 298, 
S.tid. 4136- 4138 (9.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om stor mangel 

på jordmødre i Nord-Norge, S.tid. 283-284 
(28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om at over 1/.i av legestillingene i Finn
mark er ubesatt, S.tid. 923-924 (25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om hvilke ret
ningslinjer leger har å holde seg til ved fo
reskrivelse av medikamenter til narko
mane, S.tid. 924-925 (25.11.87). 

4. Sp.spm. fra Terje Granerud om opplys
ningene om at leger må lyve om pasiente
nes tilstand for å få dem innlagt ved syke
hus, S.tid. 1292-1293 (2.12.87). 

5. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å la sju
kepleiarstudentar få poliklinisk praksis 
ved stenging av ein sengepost, og soleis 
godta ei kvalitetssenking i sjukepleiarut
danninga, S.tid. 1584-1585 (9.12.87). 

6. Sp.spm. fra Finn Knutsen om mangel på 
leger i Nord- Norge, S.tid. 1978 (13.1.88). 

7. Sp.spm. fra Margin Hansen-Krone om 
den prekære legesituasjonen i Finnmark 
og Troms, S.tid. 2092-2093 (3.2.88). 

8. Sp.spm. fra Marit Nybakk om helseperso
nell som utfører medisinsk behandling av 
dyr, S. tid. 2096 (3.2.88). 

9. Sp.spm. fra Gudmund Restad om en ord
ning slik at merutgifter til legedekning 
blir refundert de aktuelle kommuner, 
S.tid. 2126-2127 (10.2.88). 

10. Sp.spm. fra Marit Rotnes om legedekning 
i utkantkommuner i Sør-Trøndelag, S.tid. 
2188 (17.2.88). 

11. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om oppret
ting av et Institutt for farmasi ved Univer
sitetet i Tromsø, S.tid. 2604 (23.3.88). 

12. Sp.spm. fra Jon l. Bakken om rekrutte
ring av nøkkelpersonell til psykiatriske sy
kehjemsavdelinger, S. tid. 2620-2621 
(23.3.88). 

13. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om et 
fullstendig medisinerstudium i Trond
heim. (Trukket tilbake), S. tid. 3086 
(27.4.88). 

14. Sp.spm. fra Eva Finstad om tildelig av 
turnuskandidat til Sørum kommune, 
s. tid. 3351-3352 (11.5.88). 

15. Sp.spm. fra Eva Finstad om fordeling av 
turnuskandidater til kommuner med le
gemangel, S.tid. 3430- 3431 (25.5.88). 

16. Sp.spm. fra Marie Brenden om flytteut
gifter for legestudenter som flytter til tur
nussted, S.tid. 3703 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lønnsnemndbehandling av ar

beidstvistene i sykehussektoren i forbin
delse med tariffrevisjonen pr. l. januar 
1988. 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 280, Innst. O. 37, 0.
tid. 281-287 (29.2.88), Besl. O. 48, L.tid. 28 
(3.3.88). Lov av 4. mars 1988. 
(l forslag i Odelstinget fra Carl I. Hagen 
sendt Stortinget, l forslag i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 
(Jf. li, sak 2.) 

2. Midlertidig lov om stillingsstopp for leger 
m.v. Ot.prp. 36, ref. O.tid. 280, Innst. O. 57, 
O.tid. 515-556 (3.5.88), Besl. O. 70, L. tid. 72-
76 (11.5.88). Lov av 13. mai 1988. 
(7 forslag framsatt i Odelstinget sendt 
Stortinget, l forslag i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, sakene 3-9.) 

3. Endring i lov 8. januar 1960 nr. l om ut
dannelse og offentlig godkjenning av sy
kepleiere. (Opphevelse av utdanningsde
len.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 574, Innst. O. 76, 0.
tid. 730 (30.5.88), Besl. O. 89, L.tid. 100 
(2.6.88). Lov av 24. juni 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

780 3780 Statens utdanningssenter for 
helsepersonell 

782 Kursvirksomhet og stipendier 
(2 forslag fra Annelise Høegh, hvorav l bi
falt og l pva H og KrF sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. Ill, sak 7 .) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
782, utsettelse av et prøveprosjekt med vi
dereutdanning av hjelpepleiere i opera
sjonsteknikk.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

2. Endringar i statsbudsjettet for 1989 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetje
nesten m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (l samanheng med reviderte avtalar 
med Den norske lægeforening, Norske 
Fysioterapeuters forbund og Norsk Psy
kologforening.) 
St.prp. 135, ref. S.tid. 4468, lnnst. S. 278, 
S.tid. 4806 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Leiv Blakset om spesialistle

gestillingar i utkantane, S.tid. 393-395 
(25.10.88). 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Bente Bakke om hvorfor ikke videreut
danning i operasjonsteknikk for hjelpe
pleiere er satt i gang, S.tid. 491 (2.11.88). 
(Jf. Il, sak) 

3. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om pasienter 
som er utsatt for feilbehandling får infor
masjon om hva som er foregått, S. tid. 
2299-2300 ( 18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Eva Finstad om at leger som 
avtjener siviltjeneste på sykehus får 

godskrevet dette som spesialutdannelse i 
motsetning til leger som avtjener sin ver
neplikt innen Forsvaret, S. tid. 2435 
(25.1.89). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om forskrifter 
for autorisasjonsordninger for kiroprakto
rer, S.tid. 2619 (15.2.89). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 
ubrukte midler i barnehagetilskudd for 
helsepersonell, S.tid. 2618-2619 (15.2.89). 

7. Sp.spm. fra Annelise Høegh om utnyttelse 
av helsepersonells arbeidskapasitet og sy
kehusenes utstyr og lokaliteter til privat 
virksomhet utenfor ordinær arbeidstid, 
S.tid. 2620 (15.2.89). 
(Jf. l, sak l) 

8. Sp.spm. fra Annelise Høegh om en avtale 
om forbedring av legedekningen i ut
kantstrøk, og oppheving av loven om stil
lingsstopp for leger, S.tid. 2800-2801 
(8.3.89). 

9. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
prøveordning med en fysioterapeut med 
fast kontordag i uka på Tynset, forutsatt 
at reiseutgifter blir . dekket, S.tid. 2938 
(29.3.89). 

10. Sp.spm. fra Mona Røkke om utdanning 
av kvalifiserte terapiradiografer slik at 
stråleterapiutstyret kan utnyttes fullt ut, 
S.tid. 3270-3271 (19.4.89). 

11. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om stil
lingsstopp for legar og utviding av tilbo
det til astma- og allergipas1entar i Horda
land, S.tid. 3427-3428 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 

om sykehus m. v. 2. Endringer i lov av 28. 
april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern. 3. 
Opphevelse av lov av 13. mai 1988 nr. 30 
om midlertidig stillingsstopp for leger. 
(Sterkere statlig styring av sykehusvirk
somhet.) 
(Vedlegg: Avtale mellom Kommunenes 
Sentralforbund, Den norske lægefore
ning og Oslo kommune om tiltak for å 
bedre legedekningen i utkantstrøk.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 432, Innst. O. 77, 0.
tid. 602-606 (29.5.89), Besl. O. 98, L.tid. 72 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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HELSEVESEN 

Omfatter bl.a. : Ambulansevirksomhet, apotek, bedriftshelsetjenesten, egenbetaling, fylkeshelse
tjenesten, Giftinformasjonssentralen, Helsedirektoratet, helseplan, Institutt for farmakoterapi , 
kommunehelsetjenesten, legehjelp, legemiddelloven, medisiner, Norsk Medisinaldepot , Statens le
gemiddelkontroll, Statens mikrobiologiske institutt, transplantasjonsloven. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, SYKDOMMER, 
SYKEHUS, TANNLEGEVESEN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
630 Rammetilskudd til helse- og 

700 3700 
750 3750 
753 
755 

797 
2710 

2711 

2750 
2751 
2752 
2755 
2790 

3756 

soialtjenesten i kommunene 
Helsedirektoratet 
Fylkeslegekontorene mfl 
Statens legemiddelkontroll 
Apotekvesenet 
Apotekavgiftsfondet 
Helsemessig beredskap 
Tilskudd til helse- og sosial
tjenesten i fylkeskommunene 
Diverse tiltak i fylkeshelse
tjenesten 
Legehjelp m.v. 
Medisiner m .v. 
Refusjon av egenbetaling 
Helsetjeneste i kommunene 
Andre helsetiltak 

U. Alminnelige saker: 

l . Endringer på statsbudsjettet for 1985 i for
bindelse med l. Tiltak for å bedre per
sonellsituasjonen i helsetjenesten i Finn
mark og psykisk helsevern i Troms. 2. Til
tak mot AIDS. 
St.prp. 13, ref. S.tid. 241, Innst. S. 20, S.tid. 
1265 (3.12.85). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområde 29. Sosiale formål og 30. Hel
severn i statsbudsjettet for terminen 1985 
(omgrupperinger). 

St.prp. 38, ref. S.tid. 887, Innst. S. 33, S.tid. 
1266-1267 (3.12.85). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1984. (Orientering om finansiering av 
Institutt for farmakoterapi (!FF). 
Innst. S. 88, S.tid. 1956 (5.2.86). 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1986 under 
kapitlene 2710 Tilskudd til helse- og so
sialtjenesten i fylkeskommunene, 2711 Di
verse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 
2755 Helsetjeneste i kommunene. (Revi
sjon av avtale om driftstilskudd og takster 
for leger og fysioterapeuter, 
(4 forslag framsatt under debatten, hvorav 
2 fra Terje Granerud ikke bifalt. l fra Mag
nar Sortåsløkken ikke bifalt og l fra An
nelise Høegh oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l). 
St.prp. 49, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 105, 
S.tid. 2124-2142 (27 .2.86). 
(4 forslag framsatt under debatten, hvorav 
2 fra Terje Granerud ikke bifalt, l fra Mag
nar Sortåsløkken ikke bifalt og l fra An
nelise Høegh oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Forslag fra Hanna Kvanmo om endring av 
Grunnlovens § 65. (Opphevelse av gratis 
legehjelp og medisin for stortingsrepre
sentanter.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 7, ref. S.tid. 47 , 
Innst. S. 152, S.tid. 2823-2825 (27.5.86). (Bi
falt enstemmig.) 

6. Forslag fra Carl I. Hagen om en plan for et 
behovsdirigert helsevesen og eldreom
sorg. 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 155, 
S.tid. 2880-2889 (29.5.86). 
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(2 forslag fra Carl l. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I, l forslag ikke bifalt.) 

7. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

700 HeLsedirektoratet 
2710 TiLskudd til hetse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 
2751 Medisiner 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om at legespe
sialister i offentlige sykehus henviser pa
sienter til sin egen private praksis, S.tid. 
721-722 (20.11.85) 

2. Sp.spm. fra Ashild H auan om et mennes
ke som har sittet nærmere fem år i isolat 
pga. av manglende behandling fra helse
vesenet, S. tid. 892-893 (27 .11.85). 

3. Sp.spm. frå Ingunn Rongved om ein plan 
for vaksenpsykiatrien og den manglande 
faglege og økonomiske styrking av hjel
peapparatet i kommunane, S.tid. 893-894 
(27.11.85). 

4. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
oppretting av et offentlig etisk råd for bio
teknologi, S. tid. 894-895 (27 .11.85). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
bruke helsetjenesten for sjøfolk til lege
tjenesten offshore, S.tid. 1868 (15.1.86). 

6. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
igjen å godkjenne « hjerteplasteret» som 
rejusjonspliktig medikament for angina 
pectoris, S.tid. 1922-1923 (29.1.86). 

7. Sp.spm. fra Marie Brenden om privatise
ring av helsevesenet kan føre til overdiag
nostisering og overdreven prøvetaking, 
S.tid. 1926-1927 (29.1.86). 

8. Sp.spm. fra Solveig Sollie om en lettere re
gistrering fra apotek og lege ved bruk av 
datateknologi i forbindelse med egen
andeler i helsesektoren, S.tid. 2016-2017 
(12.2.86). 

9. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om at 

sykehussjefen i Hedmark ikke er blitt kon
taktet i forbindelse med etablering av 
Privat Hospital AlS i Mesnalia, S.tid. 2017 
(12.2.86). 

10. Sp.spm. fra Eirin Faldet om unnlatelse av 
å fremme lovforslag om en ansvarsord
ning for produsenter og importører av 
farlige legemidler, S.tid. 2024-2025 
(12.2.86). 

11. Sp.spm. fra Terje Granerud, framsatt av 
Ernst Wroldsen, om framdriftsplan for 
utarbeiding av en nasjonal helseplan, 
S.tid. 2046-2047 (19.2.86). 

12. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om den diskri
minerende praksis ved regulering av pa
sienters betaling for opphold i sykehjem, 
S.tid. 2047-2048 (19.2.86). 

13. Sp.spm. fra Eirin Faldet om det skadelige 
produktet Dalkon Shield som var i bruk i 
Norge inntil 1981, S.tid. 2050-2051 
(19.2.86). 

14. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
fortgang i arbeidet med etablering av for
enklede apotek, S.tid. 2188-2189 (12.3.86). · 

15. Gr.spm. fra Eva Finstad om hjelp til «grå
sonepasientene», S.tid. 2236-2238 (13.3.86). 

16. Sp.spm. fra Eva Finstad om avvikling av 
tilskuddsordningen til friviUige organi
sasjoner som driver ambulansevirksom
het, S.tid. 2415 (16.4.86). 

17. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva 
Helsedirektoratet og Statens institutt for 
strålehygiene gjør for å styrke og samord
ne kontrollfunksjonene overfor radioak
tivt nedfall, S.tid. 2802-2803 (21.5.86). 

18. Sp.spm. fra John S. Tveit om ratifikasjon 
av ILO-konvensjon nr. 161 om bedriftshel
setjeneste, S.tid. 2952 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene og i lov av 
19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 
(Opphør av driftstilskudd for privatprak
tiserende helsepersonell ved fylte 70 år.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 173, Innst. O. 34, 
O. tid. 222-225 (17 .4.86), Bes l. O. 43, L. tid. 
33 (24.4.86). Lov av 9. mai 1986. 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
630 Rammetilskudd til helse- og 

sosialtjenesten i kommunene 
700 3700 Helsedirektoratet 
750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
753 Statens legemiddelkontroll 
754 Giftinformasjonssentralen 
755 Apotekvesenet 

3756 Apotekavgiftsfondet 
797 Helsemessig beredskap 

2710 Tilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i fylkeskommunene 

2711 Diverse tiltak i fylkeshelse-
tjenesten 

2750 Legehjelp m.v. 
2751 Medisiner m.v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(l forslag fra Kåre Kristiansen vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(Jf. forrige sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for lån til opprettelse og over

takelse av apotek. 
St.prp. 5, ref. S.tid. 29, Innst. S. 3, S.tid. 
290 (28.10.86). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen datert 9. oktober 
1986 om godkjenning av private sykehus 
generelt og Privat Hospital AlS søknad 
spesielt. 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 254, Innst. S. 80, S.tid. 
2035-2065 (27 .1.87). 
(4 forslag framsatt under debatten- ingen 
bifalt.) 
(Jf. sak 8.) 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 101, S.tid. 2553 
(16.3.87). 

5. Forlengelse av ordningen med behand
lingsreiser til utlandet. 
St.prp. 58, ref. S.tid. 2324, Innst. S. 128, 
s. tid. 2977-2978 (27 .4.87). 

6. Interp. fra Marie Brenden om forebyggen
de helsearbeid. 
S.tid. 2985-2998 (27 .4.87). 

7. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 700 Helsedirektoratet.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

8. Forhandlingar med Privat Hospital AlS 
om drift/aktivitet ved «Mesnalien syke
hus», og om etablering av «kreftsenteret
MesnaZi». 
(Inntatt i meld.: Notat av 25. mars 1987 fra 
tidligere stadsfysikus Fredrik Mellbye.) 
(Vedlegg: l. Brev av 6. august 1985 fra Hel
sedirektoratet til Sosialdepartementet om 
søknad fra Privat Hospital om tillatelse til 
opprettelse og drift av sykehus basert på 
private betalingsordninger i det gamle 
Mesnalien kursted i Ringsaker kommu
ne. 2. Brev av 10. september 1985 fra So
sialdepartementet til Helsedirektoratet 
om ditto. 3. Brev datert 30. juni 1986 fra 
Sosialdepartementet til Privat Hospital 
A.S. om avslag på søknad om privat syke
husdrift. 4. Oversikt av 10. mars 1987 fra 
Privat Hospital A.S. - Omkostninger ved 
prosjektet Mesnalien hospital og kursted. 
5. IKO Strategi A/S - vurdering av fram
lagte kostnadstall for Privat Hospital NS, 
datert 24. mars 1987. 6. Notat av 24. mars 
1987 fra statssekretær Aasen om etable
ring av kreftsenter, Mesnali. 7. Oversikt 
fra forskningssykepleier Eldri Steen, Det 
Norske Radiumhospital, om oppbygging 
av kurs- og rehabiliteringssentra. 8. Brev 
av 27. mars 1987 frå fylkesordførar Sverre 
Kristian Fjeld, Hedemark og fylkesordfø
rar Ole Dahl, Oppland til sosialministe
ren.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 163, 
S.tid. 3238-3260 (15.5.87). 
(2 forslag, hvorav l fra Ernst Wroldsen bi
falt.) 
(Jf. sak 3.) 

9. Endringar i statsbudsjettet for 1987 under 
kapitla 2710 Tilskudd til helse- og sosial
tjenesten i fylkeskommunene, 2711 Di
verse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 
2755 Helsetjenesten i kommunene. (Au-
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king i folketrygda sine refusjonstakst ar 
for legehjelp og fysioterapi. Brot i for
handlingane om auka honorar og drifts
tilskot for privatpraktiserande legar og fy
sioterapeutar.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2832, Innst. S. 161, 
S.tid. 3260-3271 (15.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

10. Norsk Medisinaldepots organisatoriske og 
driftsmessige forhold. 
(Vedlegg: Rapport fra offentlig utvalg om 
vurdering av organisatoriske og drifts
messige forhold.) 
St.meld. 62, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 202 
(ikke-beh.), S.tid. 3572 (1.6.87). 

11. Forslag fra Magnar Sortåsløkken på vegne 
av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget 25. mai 1987: «Stortinget ber 
Regjeringen foreta en opprusting av det 
psykososiale tilbudet til ufrivillig barn
løse ved at det opprettes psykososiale team 
bestående av lege, psykolog og sosialar
beidere.» 
S.tid. 3926 (10.6.87) og sendt Regjeringen. 

12. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Refu
sjon almenlegehjelp.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 

revmatikere som må vente flere år i ope
rasjonskø, S.tid. 59 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av en rådgivende AIDS-kommisjon, S.tid. 
263-264 (22.10.86). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om begrunnel
sen for at Klinikk 8 har fått avslag på sin 
søknad om å Øke sengekapasiteten med 4 
sykehussenger, S.tid. 570-571 (12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om god
kjennelse fra Statens legemiddelkontroll 
av dr. Olav Brændens nesedråper mot 
forkjølelse, S.tid. 797-798 (19.11.86). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om grensen for 
radioaktivitet i reinsdyrkjøtt, S.tid. 799-
800 (19.11.86). 

6. Gr.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
heve tradisjonene kvinneyrkeTs status 
ved utbygging av husholdningsfag, helse
og sosialfag i videregående skole, S. tid. 
815-817 (19.11.86). 

7. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om kvar
talsrapporter til fylkene om bruk av statli
ge gjestepasientdøgn, av hensyn til bud
sjettbehandlingen i fylkene, S.tid. 1631-
1632 (10.12.86). 

8. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om konse
kvensene for Rogaland og Agder-fylkene 
ved nedlegging av Norsk Luftambulanses 
base ved Sentralsykehuset i Rogaland, 
S.tid. 1632 (10.12.86). 

9. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om kravet fra 
Finnmark fylkeskommune om dekning 
av beredskapsdelen av driftsutgiftene 
ved Zinjetaxiflyplassene i Hasvik, Båts
fjord og VardØ, S.tid. 1632-1633 (10.12.86). 

10. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om den 
økonomiske situasjonen i Sør-Trøndelag 
og svekkelse av helsesektoren, S.tid. 2010-
2011 (21.1.87). 

11. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
transporttjenesten i helsevesenet, S.tid. 
2011-2012 (21.1.87). 

12. Sp.spm. fra Mona Røkke om en gjennom
gang av forskriftsverket til lov om helsetje
nester i kommunene slik at ikke private 
fysioterapiinstitutter må legge ned deres 
praksis, S.tid. 2221-2222 (11.2.87). 

13. Sp.spm. fra Mona RØkke om å motvirke 
selvmordstragediene særlig blant de 
unge, S.tid. 2222 (11.2.87). 

14. Sp.spm. frå Kåre Øvregard om Helsedi
rektoratet si innblanding i lokalisering av 
ny psykiatrisk døgn- og daginstitusjon i 
Gaupne, S.tid. 2223 (11.2.87). 

15. Sp.spm. fra Johan C. Løken om å kjØpe 
helsetjenester fra private sykehus og kli
nikker, S.tid. 2224-2225 (11.2.87). 

16. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om å 
utarbeide retningslinjer for ordningen 
med omsorgslønn og avlastningstiltak for 
personer med omsorgsarbeid, S.tid. 2227-
2228 (11.2.87). 

17. Gr.spm. fra Ingrid Nylund om radioakti
vitet etter Tsjernobylulykken, S.tid. 2233-
2235 (11.2.87). 

18. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om tiltak i 
forbindelse med NOU 1984, «Pleie og om
sorg for alvorlig syke og døende mennes
ker», S.tid. 2343-2344 (18.2.87). 

19. Sp.spm. fra Mona Røkke om å etablere 
hjelpeprogram for voldtektsofre rundt i 
landet, i likhet med virksomheten ved 
Oslo kommunale legevakt, S.tid. 2391-
2392 (4.3.87). 

20. Sp.spm. fra Marit Rotnes om obligatorisk 
pasientforsikring for pasienter som me
ner seg feilbehandlet av helsetjenesten, 
s. tid. 2540-2541 (11.3.87). 

21. Sp.spm. fra Bente Bakke om operasjoner 
for trygdemidler ved private klinikker, 
S.tid. 2746-2747 (1.4.87). 

22. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om oppret
ting av apotek ved Radiumhospitalet, 
S.tid. 2748 (1.4.87). 

23. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om en for-
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mulering i et rundskriv til landets leger 
om å foreskrive det billigste synonym pre
parat, S.tid. 2750-2751 (1.4.87). 

24. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om Østfold 
fylkes reviderte helseplan 1988-2003 som 
har anbefalt en faglig og administrativ 
samordning av den psykiatriske sentral
sykehus-funksjon, S.tid. 3016 (29.4.1987). 

25. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
innkreving av egenbetaling fra pasiente
ne ved sykehusinnleggelse i Rogaland, 
S.tid. 3017-3018 (29.4.1987). 

26. Sp.spm. fra Brita Borge om overføring av 
fengselshelsetjenesten fra Justisdeparte
mentet til Sosialdepartementet og om alle 
avtaler med berørte kommuner og fylkes
kommuner nå er i orden, S.tid. 3021-3022 
(29.4.1987). 

27. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å styrke 
Bivirkningsnemnda for legemidler, S.tid. 
3022-3023 (29.4.1987). 

28. Sp.spm. fra Solveig Sollie om at Helsedi
rektoratet bare delvis vil dekke Vårt 
Lands kostnader for produksjon av den 
alternative annonsekampanjen mot 
AIDS, S.tid. 3024-3025 (29.4.1987). 

29. Sp.spm. fra Solveig Sollie om rekonvale
senthjemmenes Økonomi kan reddes uten 
å måtte heve egenandelene betraktelig, 
S.tid. 3025-3026 (29.4.1987). 

30. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om be
redskapen i sykdomstilfelle til havs i for
hold til beredskapen på landjorden (etter 
ulykke ved syketransport ved Jan 
Mayen), S.tid. 3101 (6.5.1987). 

31. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om bevilg
ninger til asylsøkere og flyktninger, men 
manglende bevilgninger til syke og eldre, 
S.tid. 3346-3347 (20.5.1987). 

32. Gr. spm. fra Arent M. Henriksen om Sør
Trøndelag fylkeskommune oppfyller sine 
forpliktelser etter sykehusloven og helse
planen, S.tid. 3367-3369 (20.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12om fol

ketrygd og i andre lover. (Om medisinske 
laboratorier og røntgeninstitutt.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 232, Innst. O . 45, 
O.tid. 271 (14.5.87), Besl. O. 48, L.tid. 46 
(21.5.87). Lov av 29. mai 1987. 

2. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) -
særfradrag for store sykdomsutgifter. 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 116, Innst. O. 40, 
O.tid. 271-280 (14.5.87), Besl. O. 49, L.tid. 
46 (21.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
(l forslag framsatt i Odelstinget- ikke bi
falt.) 

3. Endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om 
transplantasjon, sykehusobduksjon og 
avgivelse av lik m.m. (sykehusobduksjon). 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 269, Innst. O. 48, 
O.tid. 282 (19.5.87), Besl. O. 53, L.tid. 47 
(29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

4. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene. (Taus
hetsplikt.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 248, Innst. O. 49, 
O.tid. 282-283 (19.5.87), Besl. O. 54, L.tid. 
47 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

5. Endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene m.m. (MiljØ
rettet helsevern i kommunene.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984:28 Helse
rådstjenesten. Leder Johs. Wiik.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 232, Innst. O. 58, 
O.tid. 345-356 (25.5.87), Besl. O. 62, L.tid. 
73 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

6. Lov om kommunalt helse- og sosialstyre 
m.v . 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 249, Innst. O. 57, 
O.tid. 356-365 (25.5.87), Besl. O. 63, L.tid. 
73 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

700 3700 Helsedirektoratet 
701 Forsøks- og effektiviserings-

virksomhet 
719 Andre utgifter 
750 3750 Fylkeslegekontorene mfl 
753 3753 Statens LegemiddelkontroLl 
754 Giftinformasjonssentralen 
755 Apotekvesenet 

3 7 56 A pote ka vg iftsfondet 
797 Helsemessig beredskap 

2480 Rikshospitalets apotek 
2481 Radiumhospitalets apotek 
2710 Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelse-

tjenesten 
2750 Legehjelp m v 
2751 Medisiner mv 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2755 Helsetjeneste i kommunene 
2760 Rammetilskudd til helse-

og sosialtjenesten i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(l forslag fra Kåre Øvregard sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1988. (Dek
ning av merutgifter til nye stillinger, luft
ambulansetransport -Kirkenes.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, 
S.tid. 1260- 1261 (1.12.87). 

2. Norsk Medisinaldepots organisatoriske og 
driftsmessige forhold. 
(Vedlegg: Rapport fra offentlig utvalg om 
vurdering av organisatoriske og drifts
messige forhold.) 
St.meld. 62 (1986-87), ref. S.tid. 3440 (1986-
87), Innst. S. 77, S.tid. 2013-2023 (21.1.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Endring under kapittel 719, Andre utgif
ter i statsbudsjettet for 1988 med bak
grunn i sikringstiltak ved behandling av 
blodprodukter for å hindre HIV-smitte. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 104, 
S.tid. 2337 (29.2.88). 

4. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten m.v. og 2755 Helsetjeneste i 
kommunene. (Revisjon av avtaler om 
driftstilskudd og takster for leger, fysiote
rapeuter, spesialisthjelp og psykolog
hjelp.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 105, 
S.tid. 2337- 2338 (29.2.88). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 113, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

6. Forslag fra Arne Skauge og Tore Liltved 
datert 25. februar 1988 om å gi Ring Medi
sinske Senter AlS tillatelse til drift av sy
kehussenger. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 2967 (19.4.88), og ved
tatt ikke tatt under behandling. 
(Se også S.tid. 2723-2726 (24.3.88).) 

7. HIV/AIDS-epidemien. 
(Vedlegg: Forebygging og kontroll av 
HIV-infeksjoner. Oversikt over rundskriv 
og publikasjoner. Særskilt vedlegg: Hel
sedirektørens tidsplan for bekjempelse 
av HIV- infeksjonen (AIDS-skriv nr. 17).) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2114, Innst. S. 183, 
S.tid. 3302- 3328 (10.5.88). 

8. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal 
helseplan. 
(Vedlegg: l. Tabeller. 2. Forurensninger 
truer vår helse.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 2765, lnnst. S. 194 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

9. Endringer i statsbudsjettet for 1988 i for
bindelse med prøveprosjekt for bruk av 
sykepenger til styrket behandlingskapasi
tet ved somatiske sykehus - prøveprosjekt i 
to fylker. 
St.prp. 81, ref. S.tid. 2765, Innst. S. 209, 
S.tid. 3462- 3476 (26.5.88). 

10. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
enkelte av Sosialdepartementets kapitler 
m.v. (Økte kostnader ved Blodbankene.) 
St.prp. 128, ref. S.tid. 3416, lnnst. S. 241, 
S.tid. 3636- 3641 (30.5.88). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

11. Forslag fra Carl l. Hagen datert 14. april 
1988 om nedsettelse av egenbetalingen i 
sykehjem og aldershjem. 
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Dok. 8:32, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 277, 
S.tid. 4131- 4136 (9.6.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(2 forslag fra Carl I. Hagen hvorav l ikke 
bifalt og l oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

12. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten m.v. og 2755 Helsetjenestene i 
kommunene. (I forbindelse med revidert 
avtale om driftstilskudd og takster for pri
vatpraktiserende helsepersonell.) 
St.prp. 145, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 298, 
S.tid. 4136- 4138 (9.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om at en 

lege ble dømt for seksuelt misbruk av 
voksne og unge kvinner etter at Helsedi
rektoratet hadde avslått å hjelpe dem, 
S.tid. 284 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om of
fentliggjøring av en innstilling avgitt av 
Kontrollutvalget for rekombinant DNA
forskning, S.tid. 285-286 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om Os
lo legevakt som har hatt et samarbeid med 
politiet i strid med legeloven, S.tid. 552-
553 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om utbyg
ging av yrkesmedisinske avdelinger i hel
seregionene, S .tid. 1291 (2.12.87). 

5. Sp.spm. fra Terje Granerud om opplys
ningene om at leger må lyve om pasiente
nes tilstand for å få dem innlagt ved syke
hus, S.tid. 1292-1293 (2.12.87). 

6. Sp.spm. fra Leiv Blakset om refusjon for 
utgifter til ambulerande kjeveortoped, 
S.tid. 1975-1976 (13.1.88). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om en noe høyere egenbetaling på tjenes
tene ved kveldsåpne poliklinikker ved Te
lemark sentralsjukehus, S.tid. 2093-2094 
(3.2.88). 

8. Sp.spm. fra Eva Finstad om retningslin
jer for utførelse av plastisk-kirurgiske 
inngrep, S.tid. 2094 (3.2.88). 

9. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om iverk
settelse av tiltak slik at hjertepasienter 
som skal opereres i utlandet ikke konkur
rerer med hverandre, S.tid. 2124-2125 
(10.2.88). 

10. Sp.spm. fra Guddmund Restad om helse
skadelig fritidstøY, S.tid. 2127 (10.2.88). 

11. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om 
overføringstransport av nyfødte etter at 
ambulanseflyet ble flyttet fra Bodø, S.tid. 
2189-2190 (17.2.88). 

17 

12. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om et 
forskningsprosjekt om sammenhengen 
mellom livsstil og samfunnsøkonomi, 
S. tid. 2265-2266 (24.2.88). 

13. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
avslag på søknad om økonomisk støtte til 
gruppe ved Universitetet i Trondheim 
som vil forske om selvmord og selvmords
forsøk, S.tid. 2268-2269 (24.2.88). 

14. Gr.spm. fra Odd Holøs om etablering av 
psykiatrisk beredskap for trafikkofre og 
deres pårørende, S.tid. 2338- 2340 (29.2.88). 

15. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om valgkamp
lØfter og minstepensjonene, sykehjems
og sykehuskøer. (Trukket tilbake), S.tid. 
2602 (23.3.88). 

16. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å styrke psy
kiatrisk forskning, S.tid. 2617-2618 
(23.3.88). 

17. Sp.spm. fra Odd HolØs om endring av re
gelverket for å ta betaling av korttidspa
sienter som er tilstått avlastningsplass i 
sykehjem, S.tid. 2618-2619 (23.3.88). 

18. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om eit 
tilbod til hardt trafikkskadde i Nord-Nor
ge på Trastad gård ved Harstad, S.tid. 
2983-2984 (20.4.88). 

19. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om å 
sikre befolkningen i Finnmark et betryg
gende helsetilbud, S. tid. 2984 (20.4.88). 

20. Sp.spm. fra Leiv Stensland om pleiepa
sienter i syke- og aldershjem som må beta
le nærmest hele sin pensjon i egenandel, 
S.tid. 2985-2986 (20.4.88). 

21. Sp.spm. fra Solveig Sollie om behandling 
av familiær hyperkolesterolemi med det 
nye medikamentet Lovastatin og at pa
sientene må betale for dette med ca. 15000 
kr året, S. tid. 3083 (27 .4.88). 

22. Sp.spm. fra Laila Kaland om ei ordning 
med eigenbetaling ved behandlingsreiser 
til utlandet, S. tid. 3085 (27 .4.88). 

23. Sp.spm. fra Arne Skauge om når Ring
senterets anke på avslaget på godkjennel
se for sykehusdrift kan ventes ferdigbe
handlet, S.tid. 3173 (4.5.88). 

24. Sp.spm. fra Arne Skauge om bedre utnyt
telse av maskiner og utstyr i helsesekto
ren, S.tid. 3346-3347 (11.5.88). 

25. Sp.spm. fra Terje Granerud om bedring 
av tilbudet om rehabilitering for trafikk
skadde, S.tid. 3351 (11.5.88). 

26. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om inn
føring av egenandeler for innleggelse i sy
kehus, S.tid. 3351 (11.5.88). 

27. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om de nye forskriftene for egenbetaling i 
institusjon, S.tid. 3352-3353 (11.5.88). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol

ketrygd og i visse andre lover. (Omplasse
ring fra staten til folketrygden av bevilg
ninger til rammetilskuddet til kommune
nes helsetjeneste.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 85-

90 (24.11.87), Besl. O. 8, L.tid. 11-12 
(7.12.87). Lov av 11. desember 1987. 

2. Lov om produktansvar. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 29 Produkt
ansvaret. Leder Stein Rognlien.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 390, Innst. O. 83 (ik
ke-beh.), O. tid. 805 (7 .6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

700 3700 Helsedirektoratet 
701 Forsøks- og effektiviseringsvirk-

somhet 
719 Andre utgifter 
750 3750 FyLkeslegekontorene m.fl. 
753 3753 Statens legemiddeLkontroLl 
754 Giftinformasjonssentralen 
755 Apotekvesenet 

3756 Apotekavgiftsfondet 
797 Helsemessig beredskap 

2480 Rikshospitalets apotek 
2481 Radiumhospitalets apotek 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenes-

ten m.v. 
2750 Legehjelp m .v. 
2751 Medisiner m.v. 
2752 Refusjon av egenbetaling 
2155 Helsetjeneste i kommunene 
2760 Rammetilskudd til helse- og sosial-

tjenesten i kommunene 
2790 Andre helsetiltak 
(2 forslag fra Annelise Høegh, hvorav l bi
falt og l, pva. H og KrF sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT l.) (Jf. 
neste sak og Ill, sak 10.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1989. (Kap. 
750 Fylkeslegekontorene - tilskudd til le
gebemanning i luftambulansetjenesten, 
kap. 775 Statens næringsmiddeltilsyn 
kap. 2711 og 2790 - tannhelsereformen, 
statsgarantiordningen vedr. lån til apo
tekvesenet.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 (5.12.88). 
(Jf. forrige sak.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endring på statsbudsjettet 1988. Om tiltak 

for å styrke helsetjenesten i fylkeskommu
nene. 
St.prp. 17, ref. S.tid. 395, Innst. S. 32, S.tid. 
1217-1301, 1320 (29.11.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenesten 
i fylkeskommunene,Subsidiering av gjes
tepasienter ved fylkeskommunale syke
hus. kap. 755 Apotekvesenet og kap. 3756 
Apotekavgiftsfondet.) 
St. prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
750 Fylkeslegekontorene - legebeman
ning i luftambulansetjenesten.) 
St. prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

4. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2710 Tilskudd til helse- og so
sialtjenesten i fylkeskommunene, kap. 
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten, 
kap. 2750 Legehjelp m.v., kap. 2751 Medi
siner m.v., kap. 2752 Refusjon av egenbe
taling, kap. 2755 Helsetjeneste i kommu
nene, kap. 2760 Rammetilskudd til helse
og sosialtjenesten i kommunene, kap. 
2790 Andre helsetiltak- tannbehandling.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

5. Referatsak. Debatt om behandlingsmåten 
for et forslag om tillatelse for Ring Medi
sinske Senter AlS til drift av sykehus
senger, etter delt innstilling fra Presi
dentskapet. (Dok. 8: 11.) 
Ref. S.tid . . 2027-2034 (15.12.88). 
(Presidentskapets flertallsinnstilling bi
faltes med 51 mot 46 stemmer.) 
(Jf. sak 8.) 
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6. Interp. fra Anne Enger Lahnstein om 
kommunehelselovens bestemmelser og 
regelverket i forbindelse med omsorgs
lønn og avlastningstiltak S.tid. 2249-2266 
(13.1.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

7. Erstatning til Ring Medisinske Senter AlS 
som følge av foreløpig utsagn om syke
husdrift av 9. januar 1986. (Vedlegg: Avta
le mellom Staten v/Sosialdepartementet 
og Ring Medisinske Senter A/S (RMS). 
(Tillatelse til drift av sykehotell med 10 
senger og røntgeninstitutt.)) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2205, Innst. S. 87, 
S.tid. 2440-2462 (26.1.89). 
(5 forslag- ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

8. Forslag fra Arne Skauge og Tore A. Lil
tved om å gi Ring Medisinske Senter AlS 
tillatelse til drift av sykehussenger. 
(Vedlegg til innst.: Avtale mellom Staten 
v/Sosialdepartementet og Ring Medisins
ke Senter A/S (RMS). (Tillatelse til drift 
av sykehotell med 10 senger og røntgen
institutt.)) 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2027-2034, Innst. S. 87, 
s. tid. 2440-2462 (26.1.89). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak og sak 5.) 

9. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget 
ber Regjeringen innfri kravet fra Asker
klinikken AlS om erstatning for pålØpte 
utgifter for etablering av et privat sykehus 
etter godkjenningstilsagn fra myndighe
tene. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2266, Innst. S. 88, 
S.tid. 2440-2462 (26.1.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

10. Endringer under kap 719, Andre utgifter i 
statsbudsjettet for 1989 vedrørende stats
lån og gjenbevilgning av tilskudd til Hjer
tesenteret i Oslo. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2482, Innst. S. 98, 
S.tid. 2774 (7.3.89). 

11. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal 
helseplan. 
(Vedlegg: l. Tabeller over helseutgifter. 2. 
Notat fra miljøverndepartementet om hel
setruende forurensning. Jf. NOU 1987: 23 
Retningslinjer for prioriteringer innen 
norsk helsetjeneste. Utvalgsleder Inge 
Lønning og NOU 1987: 25 Sykehustjenes
ter i Norge. Organisering og finansiering. 
Utvalgsleder Eilert Eilertsen.) 
St.meld. 41 (1987-88), ref. S.tid. 2765 (1987-
88), lnnst. S. 120, S.tid. 2963-3029 (4.4.89). 
(14 forslag, hvorav 12 ikke bifalt, og 2 
sendt Regjeringen - henholdsvis fra Jo
han Buttedahl og l fra Siri Frost Sterri 
m.fl.) 
(Jf. Il, 17.) 

12. Forslag fra Carl l. Hagen om l. Overføring 
av det finansielle og driftsmessige ansvar 
for de fylkeskommunale sykehus til staten 
snarest mulig. 2. Øremerket tileggsbevilg
ning til de fylkeskommunale sykehus med 
300 mill. kroner for budsjetterminen 1989 
og redusert U-hjelp med 300 mill. kroner. 
3. Overføring av det finansielle ansvar for 
sosialhjelpsutbetalinger fra kommunene 
til staten. 4. Mistillit til sosialminister To
ve Strand Gerhardsen. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2459, Innst. S. 118, 
S.tid. 2963-3030 (4.4.89). 
(Forslagene ble ikke bifalt. Mistillitsfor
slaget forkastet med 93 mot 2 stemmer.) 
(Jf. sakene 11, 13 og 14.) 

13. Forslag fra Carl l. Hagen om å samle Hel
se- og omsorgs-Norge til ett rike - ved at 
staten overtar det fulle direkte Økonomis
ke, organisatoriske og administrative an
svar for denne sektor. 
Dok. 8:28, ref. S.tid. 2826, lnnst. S. 119, 
S.tid. 2964-3030 (4.4.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 11, 12 og 14.) 

14. Forslag fra Carl I. Hagen om overføring av 
ansvaret for farlig sinnslidende og psyko
tiske innsatte til staten og opprettelse av 
et riksdekkende spesialsykehus for de sær
lig vanskelige og farlige alvorlig sinnsli
dende med prioritert inntak fra fengslene 
og avlastning for landets øvrige psykiat
riske sykehus. 
(Vedlegg: Artikkel i Dagbladet 18.11.88 av 
tidligere overlege ved Reitgjerdet syke
hus, Harald Ø. Reppesgaard.) Dok. 8:9, 
ref. S.tid. 1433, Innst. S. 121, S.tid. 2964-
3030 (4.4.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. foregående saker.) 

15. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
og Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet i 
1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 130, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

16. Norsk Medisinaldepots virksomhet i 1984-
87. 
(Vedlegg: l. Opprettet ved lov av 27.2 
1953. Omorganisert etter lov 25.6. 1965 om 
visse statsbedrifter m.m. 2. Strategisk 
plan 1988 - 1991.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3410, lnnst. S. 201, 
S.tid. 4026-4027 (2.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

17. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1989 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Apo
tekvesenet, rikstrygdeverket, utsettelse 
av vedtaket om å foreskrive billigste syno-
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nympreparat, feilaktig trygderefusjon for 
psykologbehandling.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 203, 
S.tid. 4027-4028 (2.6.89). 
(Jf. Il, 11.) 

18. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny
bygg for Medisinsk Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. 
St.prp. 130, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 266, 
S.tid. 4429-4431 (12.6.89). 

19. Endringar i statsbudsjettet for 1989 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetje
nesten m.v. og 2755 Helsetenesta i kommu
nane. (l samanheng med reviderte avtalar 
med Den norske lægeforening, Norske 
Fysioterapeuters forbund og Norsk Psy
kologforening.) 
St.prp. 135, ref. S.tid. 4468, Innst. S. 278, 
S.tid. 4806 (15.6.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Annelise Høegh om moms på 

helsetjenester, S.tid. 348 (20.10.88). 
2. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om å sikre at 

Vest-Med i Vestfold kan gi kvinner tilbud 
om mammografiundersøkelse, S.tid. 348-
349 (20.10.88). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om kva 
slags verkemiddel vil bli teke i bruk for å 
få ned talet på ulykker blant barn og unge, 
S.tid. 411 (26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å forebygge 
hjem- og fritidsulykker, S.tid. 411-412 
(26.10.88). 

5. Sp.spm. fra Mona RØkke, framsatt av Eva 
Finstad om holdningsskapende virksom
het i barne- og ungdomsskolen for å fore
bygge ulykker, S.tid. 418-419 (26.10.88). 

6. Sp.spm. om Bjørn Tore Godal, framsatt av 
Ann-Marit Sæbønes om Den norske Læge
forenings veiledende takster for konsul
tasjoner m.m. som kan føre til dyrere hel
setjenester for brukerne, S.tid. 1022-1023 
(23.11.88). 

7. Gr.spm. fra Ranja Hauglid om fylkes
kommunenes ansvar for en bedre geogra
fisk utjamning av ambulansetjenesten og 
utbygging av lecbagertjenesten, S.tid. 
2246-2249 (13.1.89) 

8. Sp.spm. fra KjeU Bohlin om pasienter 
som er utsatt for feilbehandling får infor
masjon om hva som er foregått, S.tid. 
2299-2300 (18.1.89) 

9. Sp.spm. fra Carl I. Hagen, framsatt av 
Hans J. Røsjorde om refusjon fra folke
trygden til Vidar Stensen som ble hjerte
operert utlandet, S.tid. 2425-2426 
(25.1.89). 

10. Sp.spm. fra Annelise Høegh om utnyttelse 
av helsepersonells arbeidskapasitet og sy-

kehusenes utstyr og lokaliteter til privat 
virksomhet utenfor ordinær arbeidstid, 
S.tid. 2620 (15.2.89). 
(Jf. l, sak l) 

11. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om So
sialdepartementets syn når det gjelder 
anke av søknader om omsorgslØnn og av
lastning, S.tid. 2801-2802 (8.3.89). 

12. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen, framsatt av 
Marie Brenden om statsrådens syn på 
mammografi etter den nylig avholdte 
konsensuskonferansen, S.tid. 2802-2803 
(8.3.89). 

13. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å lem
pe på regelverket for stønadsordninger 
for behandlingsreiser utenfor landets 
grenser, S.tid. 2935 (29.3.89). 

14. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om 
leger som pålegges å forskrive det syno
nympreparat av legemidler som til en
hver tid er billigst og de problemer dette 
medfører, S.tid. 2935-2936 (29.3.89). 
(Jf. Il, 11) 

15. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om et prø
veprosjekt i Vestfold som går ut på å bru
ke sykepenger til å kjØpe operasjoner fra 
private og offentlige klinikker uten vente
tid, S.tid. 2936-2937 (29.3.89). 
(Jf. Il, 11) 

16. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
overføringen av transporttjenesten for 
funksjonshemmede fra kommunen til fyl
keskommunen, S.tid. 2939-2940 (29.3.89). 

17. Sp.spm. fra Grete Knudsen om «Røvsa
ken>> i Bergen og kvaliteten på skjønn
hetsoperasjoner, S.tid. 3268-3269 (19.4.89). 
(Jf. sak 19) 

18. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
kommunal betalingsplikt for ferdigbe
handlede pasienter som blir liggende i sy
kehus, S.tid. 3375-3376 (26.4.89). 
(Jf. Il, 11.) 

19. Sp.spm. fra Grete Knudsen om dommen i 
«Røvsaken» i Bergen, pressefrihet og sik
ring av pasienters klagerett, S. tid. 3381-
3382 (26.4.89). 
(Jf. sak 17) 

20. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om kostbar 
og unødig medisinbruk ved psykiatriske 
sykehus, S.tid. 3423-3424 (3.5.89). 

21. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om et 
prøveprosjekt for et sentralt dataregister 
for sykdoms- og skadestatistikk på lands
basis, S.tid. 3425 (3.5.89). 

22. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 
av forskriftene for refusjon av utgifter til 
brystprotese og stimulering til konkurran
se om pris og kvalitet på produkter, S.tid. 
3472-3473 (10.5.89). 

23. Sp.spm. fra Reidar Due, framsatt av Anne 
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Marie Svare Holand om lokalisering av 
kompetansesenter for informasjonstekno
logi i helsevesenet, S.tid. 3473 (10.5.89). 

24. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
Moss kommune som ikke har oppfylt på
legget om å gi omsorgslønn til to kvinner, 
S.tid. 3473-3474 (10.5.89). 

25. Sp.spm. fra Terje Granerud, framsatt av 
Ernst Wroldsen om pasienter på dødsleiet 
ved enkelte sykehus fratas smertestillen
de medisinering i forskningsØyemed, S. 
tid. 3772-3773 (24.5.89). 

26. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å støtte 
etableringen av Vensmoen helse- og næ
ringspark i Saltdal kommune, S. tid. 3962 
(31.5.89). 

27. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å 
innskjerpe legers og poliklinikkers bruk 
av kvitteringskortene for egenandelsbe
løp, S.tid. 3967 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 

66 om helsetjenesten i kommunene m.v. 
(Beregning av vederlag for opphold i in
stitusjon.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, Innst. O. 7, O.tid. 
32-45 (1.12.88), Besl. O. 6, L.tid. 6-8 
(9.12.88). Lov av 16. desember 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Lov om produktansvar. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1980: 29 Produkt
ansvaret. Leder Stein Rognlien.) 
Ot.prp. 48 (1987-88), ref. O.tid. 390 (1987-
88), Innst. O. 15, O.tid. 83-96 (12.12.88), 
Besl. O. 29, L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. 
desember 1988. 

3. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om 
sykehus m.v. og i lov av 19. november 1982 
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. 
(Om telekommunikasjoner i helsetjenes
ten, herunder medisinsk nødmeldetje
neste). 
(Vedlegg: Utrykt vedlegg: Helsetjenes
tens kommunikasjonsberedskap.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 156, Innst. O. 33, 0.
tid. 251-256 (7 .3.89), Besl. O. 48, L. tid. 42 
(13.3.89). Lov av 31. mars 1989. 

4. Endring i lov av 20. juni 1964 nr. 5 om lege
midler med videre. (Taushetsplikt.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 263, Innst. O. 45, 0.
tid. 340 (10.4.89), Besl. O. 58, L.tid. 49-50 
(24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 

5. Endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om 
statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse 
andre lover (Fylkeslegen i Oslo). 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 489, Innst. O. 79, 0.
tid. 606-607 (29.5.89), Besl. O. 99, L. tid. 72 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 



Husdyrbruk -246-

HUSDYRBRUK 

Omfatter bl.a.: Beiteloven,for, husdyrZoven, pelsdyrnCPringen. 
Se også: LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, REINDRIFT, VETERINÆRVESEN. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. JordbruksoppgjØret 1986 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. (Saueholdet.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 266, 
S.tid. 3657-3688 (19.6.86). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om de store tap 
reineiere og saueholdere lider pga. ulv, 
bjørn og jerv, S.tid. 487-488 (13.11.85) 

2. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om det er rett
vist at dei som har pelsdyr som einaste 
næring må betala investeringsavgift, 
S.tid. 2416-2417 (16.4.86). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om konsesjon 
til etablering av kyZ.lingproduksjon og 
slakteri i Valle kommune i Setesdal, S.tid. 
2964 (4.6.86). 

1986-87 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønne:s uut styrmg med 

bruk av vekstfremmende hormoner for å 
øke lønnsomheten i husdyrproduksjo
nen, S.tid. 1937-1938 (7.1.87). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om lik behand
ling av kapitaZnedskrivningstilskudd for 
sauebruk finansiert ved privat finansie
ring og ved lån gjennom Landbruksban
ken, S.tid. 1938-1939 (7.1.87). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om reglane om 
krav til areal for spreiing av husdyrgjØd
sel, S.tid. 2014 (21.1.87). 

4. Sp.spm. fra Lars Storhaug om forskning 
omkring behandling av husdyrgjødsel og 
forurensningen fra landbruket, S.tid. 2134 
(4.2.87). 

5. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om regle
ne for finansiering av pelsdyrdrift uten
for gårdsbruk, S.tid. 2214 (11.2.87). 

6. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om utbetaling 
av produksjonstillegget for grovfor og 
husdyrproduksjonene for 1986, S.tid. 
3183-3184 (13.5.1987). 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1987 - Endringer i 

statsbudsjettet for 1987 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlings
møte den 9. juli 1987. 2. Jordbruksavtale 
1.7.1987 - 30.6.1988. 3. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1987. 4. Vedtak i 
Stortinget 12. juni 1987 om jordbruks
oppgjøret 1987. 5. Jordbruksoppgjøret 
1987. Avsetninger for 1987/88. 6. End
ringer for produksjonstillegg, husdyr. 7. 
Vedtekter for Landbrukets utbyggings
fond. 8. Nye satser for produksjonstillegg, 
husdyr.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 48, Innst. S. 55, S.tid. 
1633-1665 (11.12.87). 

2. Forslag fra Hans J. Røsjorde datert 8. ja
nuar 1988 om å øke konsesjonsgrensen for 
smågrisproduksjon fra 0,9 årsverk til 2 års
verk. 
Dok. 8:14, ref. S.tid. 1964, Innst. S. 136, 
S.tid. 2476- 2488 (15.3.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Lars Velsand datert 10. januar 
1988 om å endre konsesjonsbestemmelsene 
for smågrisproduksjon. 

Dok. 8:15, ref. S.tid. 1964, Innst. S. 136, 
S.tid. 2476- 2488 (15.3.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om å frita 

nordnorske produsenter av svinekjØtt for 
ekstraordinært trekk på kr. 2,75 pr. kg., 
S.tid. 2191-2192 (17.2.88). 

2. Sp.spm. fra Lars Vel.sand om konse
sjonsplikt for smågrisproduksjon, S. tid. 
2269-2270 (24.2.88). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om endring av 
gjerde- og beitelova slik at småfe-eierne 
ikke presses ut av beiteområdene, S. tid. 
2622-2623 (23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om finansi
ering av pelsdyroppdrett, S.tid. 2623-2624 
(23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Lars Storhaug om reduksjon 
av forurensningen som husdyrgjØdselen 
forårsaker, S.tid. 2898 (13.4.88). 

6. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om hjor
teoppdrett kan utvikles til å bli ei ny næ
ring i Norge, S.tid. 3709 (1.6.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. JordbruksoppgjØret 1988 - endringer i 

statsbudsjettet for 1988 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Produksjonstillegg for samdriftene.) 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens forhandlingsutvalg og Norges Bon
delags forhandlingsutvalg 2.-3. juni 1988. 
2. Referat fra møte mellom Statens og 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
den 29. mai 1988. 3. Jordbruksavtale l. juli 
1988 - 30. juni 1990. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1988. 5. Jordbruks
oppgjøret 1988. Avsetninger for 1988-89 
fordelt på ulike poster. 6. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 73, 
S.tid. 2035-2055 (16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Veterinærtjenesten på distrikts- og fylkes
nivå. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 33, Innst. S. 190, 
S.tid. 3858-3874 (30.5.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om krisen i 

pelsdyrnæringen og frigjøring av etter
slep slik at det kan brukes til nedskriving 
av forkostnadene i 1989, S.tid. 2498 
(1.2.89). 

2. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om pels
dyrnæringens f6rkjØkkens miljøbevaren
de oppgave som avtagere av slakte- og fis
keavfall, S.tid. 3755-3756 (24.5.89). 

3. Sp.spm. fra Age Hovengen om tiltak for å 
bedre forholdene for pelsdyrnæringen, 
S.tid. 3774 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om kåring av avlshingster. 

Ot.prp. 80, ref. O.tid. 489, Innst. O. 83, 0.
tid. 608-609 (29.5.89), Besl. O. 101, L. tid. 72-
73 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 
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HØGRE UTDANNING 

Omfatter bl.a.: Arkitektutdanning, barnevernspedagogutdanning, bibliotekarutdanning, biL
ledkunstutdanning, ingeniørutdanning, kunstnerutdanning, skuespillerutdanning, sosialarbei
derutdanning, sykepleierutdanning, studenter. 
Se også: DISTRIKTSHØGSKOLER, HØGSKOLER, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVAT
SKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, UTDANNING, VOKSENOPPLÆ
RING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
330 3330 Rådet for lederopplæring 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

og høgskoler 
333 Sivilingeniør- og siviløkonom-

utdanning i regionene 
(l forslag fra Carl Fredrik Lowzow, Anne 
Enger Lahnstein, Tora Houg og Annelie
se Dørum oversendt Regjeringen, se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 

U. Alminnelige saker: 

l. Høyere utdanning. 
(Vedlegg: I Reglement for de regionale 
høyskolestyrene. Fastsatt ved kgl. res. 20. 
februar 1976. Il Ikrafttreden av lov om 
endring i lov om lærarutdanning. - Gjen
nomføring for ingeniørhøyskoler, peda
gogiske høyskoler og kommunal- og so
sialhøyskoler av reglement for regionale 
høyskolestyrer. Ill Reglement om tilde
ling av graden candidata/candidatus ma
gisterii ved regionale høyskoler. IV Be
regnet behov for allmennlærere i grunn
skolen. Konsekvenser for kapasiteten 
ved de pedagogiske høyskolene. V Lærer
situasjonen i grunnskolen. Utdanning i 
enkelte fag og i spesialpedagogikk pr. l. 
januar 1984. VI Oversikt over universite
ter og høyskoler etter fylke.) 
St.meld. 66 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 206 (ikke-beh.), S .tid. 3114 (10.6.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
332 Fellesutgifter for universiteter 

og høyskoler 
3. Forslag fra Sissel Rønbeck datert 27. feb

ruar 1986 om tiltak for å styrke lærarsi
tuasjonen i hØgare utdanning. 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 2242, Innst. S. 251, 
S.tid. 3693-3694 (20.6.86). 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om opptak 
av nye studenter til kliniske studier ved 
Sentralsykehuset i Akershus, S.tid. 1284-
1285 (4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Tora Houg, framsatt av Theo 
Koritzinsky, om tiltak for å forhindre uba
lansen mellom stud ieplasser for norske 
studenter i utlandet og studieplasser for 
utenlandske studenter i Norge, S.tid. 1950-
1951 (5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om å gjøre noe 
med det regelverk Statens lånekasse for 
utdanning praktiserer når det gjelder ad
gangen for studenter fra den tredje ver
den til høgskole- eller universitetsutdan
ning, S.tid. 2324-2325 (19.3.86). 

4. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om 
tvangsauksjon over Nesna Elevheim, 
S.tid. 2460-2461 (23.4.86). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om tildeling av stillingshjemler ved Volda 
DH slik at det kan komme i gang inn-
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føringskurs for utenlandsstudenter fra 
høsten, S.tid. 2947 (4.6.86). 

6. Sp.spm. fra Turid Birkeland om en mer 
samordnet politikk for utenlandsstuden
ter i Norge, S.tid. 2948-2949 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om endring i lov av 2. aprill976 nr. 16 
om Norges veterinærhøgskole. (Opptaks
vilkår for utenlandske statsborgere.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 102, Innst. O. 27, 
O.tid. 177-178 (20.3.86), Besl. O. 36, L.tid. 
29 (8.4.86). Lov av 25. april 1986. 

2. Lov om organisering av velferd for elever 
og studenter. 
(Vedlegg: I Høringsutkast av 22. mars 
1984 til loven. Il Vedtak fra Velferdskon
feransen på Kringsjå 4. mai 1984. Særskilt 
vedlegg: NOU 1976: 33 Velferd for elever 
og studenter. Leder Håvard Alstadheim.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 30, O.tid. 
185-200 (8.4.86), Besl. O. 40, L.tid. 31 
(17 .4.86). Lov av 9. mai 1986. 
(l O forslag framsatt i Odelstinget, 5 forslag 
fra Sveinung Lunde bifalt, 5 forslag - ikke 
bifalt, 2 forslag framsatt i Lagtinget begge 
ikke bifalt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
330 3330 Rådet for Lederopplæring 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

og høgskoLer 
333 3333 Sivilingeniør- og sivilØkonom

utdanning i regionene 
2. Opphør av statstilskott til Akershus fyl

keskommune for bruk av Sentralsykehu
set i Akershus til undervisning av medi
sinske studenter og om endring i budsjett
forslaget for Norsk rikskringkasting. 
St. prp. l Tillegg 7, ref. S.tid. 788, Budsjett
innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 

n. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til gjennomføring av avtale 

om fotokopiering ved universiteter og 
høgskoler. 
St.prp. 11, ref. S.tid. 29, Innst. S. 5, S.tid. 
289-290 (28.10.86). 

2. HØYere utdanning. 
(Vedlegg: I Reglement for de regionale 
høyskolestyrene. Fastsatt ved kgl. res. 20. 
februar 1976. Il Ikrafttreden av lov om 
endring i lov om lærarutdanning. -Gjen-

nomføring for ingeniørhøyskoler, peda
gogiske høyskoler og kommunal- og so
sialhøyskoler av reglement for regionale 
hØyskolestyrer. Ill Reglement om tilde
ling av graden candidata/candidatus ma
gisterii ved regionale høyskoler. IV Be
regnet behov for allmennlærere i grunn
skolen. Konsekvenser for kapasiteten 
ved de pedagogiske høyskolene. V Lærer
situasjonen i grunnskolen. Utdanning i 
enkelte fag og i spesialpedagogikk pr. l. 
januar 1984. VI Oversikt over universite
ter og høyskoler etter fylke.) 
St.meld. 66 (1984-85), ref. S.tid. 268 (1985-
86). 
(Jf. neste sak.) 

3. Høyere utdanning. Tillegg til St.meld. 66 
(1984-85). 
St.meld. 1.9, ref. S.tid. 333, Innst. S. 124, 
S.tid. 2847-2928 (7.4.87). 
(4 forslag framsatt, hvorav l ikke bifalt, l 
trukket tilbake og 2 oversendt Regje
ringen - henholdsvis fra Tore A. Liltvedt 
og Ranveig Frøiland på vegne av flere - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 

sikre relevant og effektiv utdannelse for 
utdanningssøkende fra den tredje verden, 
S.tid. 819-821 (19.11.86). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
330 3330 Rådet for lederopplæring 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

og høgskoler 
333 3333 Sivilingeniør- og sivilØkonom

utdanning i regionene 
l. Saldering av statsbudsjettet medregnet 

folketrygden 1988 . (Kap. 332, tilskudd til 
grunnforskning og forskerutdannelse og 
kap. 920 NTNF.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud-

sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1869-1949 (salderingsdebatt 
17 .12.87). 
(2 forslag fra Ole Gabriel Ueland bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om når planut

valget som skal tilrettelegge sivilingeni
ørutdannelsen i Narvik blir oppnevnt, 
S.tid. 711 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hvil
ke retningslinjer for likestilling departe
mentet følger når nye statsstipendiater 
utnevnes, S.tid. 712 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Benn Eidissen om en søknad 
fra Vesterålen Regionråd om tilskudd til 
gjennomføring av et prosjekt for høyere 
utdanning, S.tid. 2991-2992 (20.4.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
330 3330 Rådet for lederopplæring 
332 3332 Fellesutgifter for universitet og 

hØgskoler 
333 3333 Sivilingeniør- og sivilØkonomut

danning i regionene 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1988 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
332 - Tilskudd til informasjonsteknologi
programmet.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 998-999, Innst. S. 41, 
S.tid. 1677 (8.12.88). 

2. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny
bygg for Medisinsk Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. 
St.prp. 130, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 266, 
S.tid. 4429-4431 (12.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Golten om kva som 

kan gjerast for å få fleire unge til å søkja 
hØgare maritim utdanning, S. tid. 1323-
1324 (30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om å sikre at 
lærerstudentene får bedre matematik
kunnskaper, S.tid. 2279-2280 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om tiltak for å 
få flere jenter tii å sØke studier i utlandet, 
S.tid. 2790 (8.3.89). 

4. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen, framsatt av 
Karin Lian om opptak av førskolelærer
studenter ved Eik lærerhØgskole høsten 
1990, S.tid. 2790-2791 (8.3.89). 
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HØGSKOLER 

Omfatter bl.a.: Arkitekthøgskolen i Oslo, helsefaghØgskoler,Honningsvåg fiskarfagskole, Horten 
ingeniØrhØgskole, hØgskoleloven, kommunalhØgskoler, kunsthåndverkskoler, maritime hØgsko
ler, Menighetsfakultetet, Misjonshøgskolen, musikkonservatorier, Nordisk høgskole for husholds
vitenskap, Norges Fiskerihøgskole, Norges handelshØgskole, Norges idrettshøgskole, Norges læ
rerakademi, Norges musikkhøgskole, pedagogiske høgskoler, regionale høgskolestyrer, sosialhøg
skoler. 
Se også: DISTRIKTSHØGSKOLER, HØGRE UTDANNING, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRI
VATSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, UTDANNING, VITENSKAP, 
VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap. : 
314 Arkitekthøgskolen i Oslo 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverkskoler 
317 3317 Norges idrettshØgskole 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
319 Nordisk høgskole for hushold-

vitenskap 
321 3321 Norges handeLshøgskole 
322 Norges [tskerihØgskole 
324 Statens høgskoler for scenekunst 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

og høgskoler 
335 Det teologiske menighetsfakultet 

Norsk lærerakademi for 
kristendomsstudium og 
pedagogikk- MisjonshØgskolen 

336 Privat høgskoleutdanning 
340 Sakkyndige råd for høgskoler 
341 Regionale høgskolestyrer 
343 3343 Pedagogiske hØgskoler 
344 3344 StatLige musikkonservatorier 
345 3345 Kommunal- og sosialhøgskoler 
346 3346 Helsefaghøgskoler 
348 3348 Ingeniørhøgskoler 
349 Maritim høgskoleutdanning 
351 3351 Andre statLige høgskoler 

m. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. 

(Kap. 343 Pedagogiske høgskoler.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

2. HØyere utdanning. 
(Vedlegg: I Reglement for de regionale 
høyskolestyrene. Fastsatt ved kgl. res. 20. 
februar 1976. Il Ikrafttreden av lov om 
endring i lov om lærarutdanning. - Gjen
nomføring for ingeniørhøyskoler, peda
gogiske høyskoler og kommunal- og so
sialhøyskoler av reglement for regionale 
høyskolestyrer. Ill Reglement om tilde
ling av graden candidata/candidatus ma
gisterii ved regionale høyskoler. IV Be
regnet behov for allmennlærere i grunn
skolen. Konsekvenser for kapasiteten 
ved de pedagogiske høyskolene. V Lærer
situasjonen i grunnskolen. Utdanning i 
enkelte fag og i spesialpedagogikk pr. l. 
januar 1984. VI Oversikt over universite
ter og høyskoler etter fylke.) 
St.meld. 66 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 206 (ikke-beh.), S.tid. 3114 (10.6.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
332 Fellesutgifter for universiteter 

og hØyskoler 
4. Forslag fra Sissel Rønbeck datert 27. feb

ruar 1986 om tiltak for å styrke lærarsi
tuasjonen i høgare utdanning. 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 2242, Innst. S. 251, 
S.tid. 3693-3694 (20.6.86). 
(Jf. forrige sak.) 
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m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eli Arnstad om nytt regle
ment for sosionom- og barnevernpedagog
utdanning i strid med entydige signaler 
fra høringsuttalelser om bruk av karakte
rer, S.tid. 719-720 (20.11.85). (Jf. III,4.) 

2. Sp.spm. fra Odd Holøs om undervisnings
situasjonen ved Østfold ingeniørhøgskole, 
S.tid. 1927-1928 (29.1.86). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om svikt i ut
dannelseskapasiteten for syke- og hjel
pepleiere, S.tid. 2013 (12.2.86). 

4. Gr.spm. fra Tora Houg om sosialhøgsko
Lenes eksamensreglement vedr. valg av 
evalueringsformer, S. tid. 2062-2064 
(19.2.86). (Jf. Ill, 1.) 

5. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om 
tvangsauksjon over Nesna Elevheim, 
S.tid. 2460-2461 (23.4.86). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om forhand
ling om full statlig overtakelse av lokalene 

for Kunstakademiet i Trondheim, S.tid. 
2948 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om eksamensrett for og statstilskudd 
til private høyskoler ( privathØyskolelo
ven). 
Ot.prp. 69 (1984-85), ref. O.tid. 417 (1984-
85). (Fremmet på ny ved Ot.prp. 8- se nes
te sak.) 

2. Lov om eksamensrett for og statstilskudd 
til private høyskoler ( privathøyskolelo
ven). (Jf. Ot.prp. 69 (1984-85).) Ot.prp. 8, 
ref. O.tid. 3, Innst. O. 58, O.tid. 394-411 
(13.6.86), Besl. O. 66, L.tid. 42 (18.6.86). 
Lov av 20. juni 1986. 
(3 forslag fra Ingrid I. Willoch framsatt i 
Odelstinget - alle bifalt, l forslag framsatt i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
314 Arkitekthøgskolen i Oslo 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverkskoler 
317 3317 Norges idrettshØgskole 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
319 Nordisk hØgskole for 

husholdvitenskap 
321 3321 Norges handelshøgskole 
322 Norges fiskerihØgskole 
324 Statens høgskoler for scenekunst 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

335 

336 
340 

og høgskoler 
Det teologiske menighetsfakultet -
Norsk lærerakademifor 
kristendomsstudium og pedagogikk
Misjonshøgskolen 
Privat hØgskoleutdanning 
Sakkyndige råd for høgskoler 
Regionale hØgskolestyrer 
Pedagogiske hØgskoler 
Statlige musikkonservatorier 
Kommunal- og sosialhøgskoler 
HelsefaghØgskoler 
IngeniØrhøgskoler 

341 3341 
343 3343 
344 3344 
345 3345 
346 3346 
348 3348 
349 Maritim høgskoleutdanning 

3351 Andre statlige hØgskoler 351 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggs bevilgninger på stats budsjettet 

1987. (Kap. 332 og 346 Helsefagskoler, lØn
ninger til hjelpe- og timelærerposter.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Opprettelse av en sivil, statlig trafikkfly
gerskole. 
St.prp. 76, ref. S.tid. 2932, Innst. S. 194, 
s. tid. 3416-3422 (26.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om å skaffe nye lo

kaler til Norsk journalisthøgskole, S.tid. 
992 (26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om at en
kelte fylker kutter ut forkursene til inge
niørhøyskolene, S.tid. 1619 (10.12.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om undergraving 
av det lokale demokrati i hØgskolesaker i 
forbindelse med tilsetting av ny rektor 
ved Levanger lærerhøgskole, S.tid. 1981-
1982 (14.1.87). 

4. Sp.spm. fra Georg Apenes om Fredrikstad 
kommunes tilbud til Journalisthøgskolen 
om gunstige vilkår hvis skolen etablerer 
seg i Fredrikstad, S.tid. 2373-2374 (4.3.87). 

5. Sp.spm. fra Tora Houg om en ny statlig 
sivil flyskole og innordning i planene for 
høyere utdanning, S.tid. 2655 (25.3.87). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om utdan
ningskapasiteten av sykepleiere i Finn-
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mark dersom noen av lærerne slutter, 
S.tid. 2729-2730 (1.4.87). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om lønnet ar
beid utenfor hjemmet i forhold til vanlig 
omsorgsarbeid for barn i hjemmet ved 
inntak til hjelpepleierutdanning, S.tid. 
3096 (6.5.1987). 

,8. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om Statens 
yrkespedagogiske høgskule som vil kon
sentrere utdanningstilboda til Austlands
området, S.tid. 3453 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i universitets- og høgskolelover. 

(Tilsettingsmyndigheten, revisjon av im
matrikuleringsbestemmelsene, arbeids
plikten for universitetslærere m.m., bort
fall av stillingsbenevnelsen dosent, ad
gangsregulering av åpne studier, end
ringer i styringsordninger og endringer i 
Lov om Norges handelshØgskole.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 9-
13 (24.11.86), Besl. 0.6, L.tid. 6 (5.12.86). 
Lov av 16. januar 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
314 ArkitekthØgskolen i Oslo 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverksskoLer 
317 3317 Norges idrettshØgskole 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
319 Nordisk hØgskole for husholds-

vitenskap 
321 3321 Norges handelshØgskole 
324 Statens hØgskoler for scenekunst 
332 3332 Fellesutgifter for universitet og 

hØgskoler 
335 Det teologiske menighetsfakultet, 

MisjonshØgskolen og Norsk 
lærerakademi for kristendoms-
studium og pedagogikk 

336 Privat hØgskoleutdanning 
340 Sakkyndige råd for hØgskoLer 
341 3341 Regionale hØgskolestyrer 
343 3343 Pedagogiske hØgskoler 
344 3344 Statlige musikkonservatorier 
345 3345 Kommunal- og sosialhØgskoLer 
346 3346 HelsefaghØgskoler 
348 3348 IngeniørhØgskoler 
349 3349 Maritim hØgskoleutdanning 
351 3351 Andre statlige hØgskoler 

B. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 

regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Gave fra IBM til Norges Tek
niske Høgskole.) 

Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

2. Godkjenning av avtale om finansiering av 
nybygg for den maritime høgskole i Vest
fold og om tilleggsbevilgning til lokaler 
for universitetsformål i Haukeland syke
hus. 
(Vedlegg: Utkast til avtale om forskotte
ring av utgiftene for nybygg til Tønsberg 
maritime høgskole ved samlokalisering 
med nybygg for Horten ingeniørhøgsko
le.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2764, lnnst. S. 171, 
S.tid. 3197 (6.5.88). 

3. Gjenoppbygging av Statens skogskole 
Evenstad m.m. 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 225, 
S.tid. 3629- 3631 (30.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å la sju

kepleiarstudentar få poliklinisk praksis 
ved stenging av ein sengepost, og såleis 
godta ei kvalitetssenking i sjukepleiarut
danninga, S.tid. 1584-1585 (9.1287). 

2. Sp.spm. fra Arve Berg, framsatt av Laila 
Kaland om nedlegging av forkursklasser 
til ingeniørhøgskolene, S. tid. 2005-2006 
(20.1.88). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å trygge 
drifta for jorfattarstudiet ved Telemark 
distriktshØgskule i Bø, S. tid. 2607 
(23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Ashild Hauan om opptaks
begrensning av studenter til allmennlæ
rerutdanning ved Nesna lærerhøyskole, 
S.tid. 2973-2974 (20.4.88). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
romproblemene ved høgskolesenteret i 
Nordlandog realisering av FoU-planen, 
S.tid. 3071 (27.4.88). 
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6. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om utdan
ning av allmennlærere og førskolelærere 
er blitt et kommuneansvar, S.tid. 3358-
3359 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 8. januar 1960 nr. l om ut

dannelse og offentlig godkjenning av sy
kepleiere. (Opphevelse av utdanningsde
len.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 574, Innst. O. 76, 0.
tid. 730 (30.5.88), Besl. O. 89, L.tid. 100 
(2.6.88). Lov av 24. juni 1988. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
314 Arkitekthøgskolen i Oslo 
315 3315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverksskoler 
317 3317 
318 3318 
319 

321 3321 
324 
332 3332 

335 

Norges idrettshøgskole 
Norges musikkhØgskole 
Nordisk hØgskole for husholdsvi
tenskap 
Norges handelshØgskole 
Statens hØgskoler for scenekunst 
Fellesutgifter for universitet og 
hØgskoler 
Det teologiske menighetsfakultet, 
Misjonshøgskolen og Norsk lærer
akademi for kristensdomsstudium 
og pedagogikk 

336 Privat hØgskoleutdanning 
340 3340 Sakkyndige råd for hØgskoler 
341 3341 Regionale hØgskolestyrer 
342 3342 Distriktshøgskoler, sosialhØgskoler 

og andre hØgskoler 
343 3343 Pedagogiske høgskoler og musikk

konservatorier 
346 3346 HelsefaghØgskoler 
348 3348 IngeniØrhøgskoler og maritime 

hØgskoler 
(l forslag fra Leiv Blakset sendt Regje
ringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om godkjen

nelse av utdannelse ved Statens Fagskole 

for Fiskeindustri som grunnlag for opptak 
ved FiskerihØgskolen i Tromsø, S.tid. 788-
789 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om et ini
tiativ til et koordinert studentopptak for 
de regionale høgskolene, S. tid. 2523 
(8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om hva kul
turministeren vil gjøre for å opprettholde 
antall studieplasser ved Høgskolesenteret 
i Rogaland, S.tid. 2789-2790 (8.3.89). 

4. Sp.spm. fra Kjell Furnes om føreskriftene 
for opptak tilfysioterqpiutdanning, S.tid. 
3414 (3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Nord
Norsk Balletthøyskole, S.tid. 3939-3940 
(31.5.89). 

6. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om verneplei
arutdanning ved Høgskulesenteret på 
Sandane, S.tid. 3940-3941 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om universiteter og vitenskapelige 

hØgskoler (universitetsloven). (Ni særlo
ver erstattes av en.) (Vedlegg: 1.-2. Hø
ringsutkast med kommentarer. 3.-16. Lo
ver, vedtekter og forskrifter til universite
ter og høgskoler. 17.-19. Regler om god
kjenning av utenlandsk eksamen.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 352, Innst. O. 87, 0.
tid. 549-586 (29.5.89), Besl. O. 95, L.tid. 69-
71 (6.6.89), Besl. L. 7, O.tid. 840 (16.6.89), 
Besl. O. 130, ref. L.tid. 97 (16.6.89). Lov av 
16. juni 1989. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Lars 
Roar Langslet pva. H, KrF og Sp bifalt. 4 
forslag i Lagtinget, hvorav l fra Siri Frost 
Sterri pva. hele komiteen ble bifalt.) 
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IDRETT 

Omfatter bl.a.: Norges idrettsforbund, Statens idrettsråd, tippeoverskuddet. 
Se også: KULTUR, UNGDOMSARBEID. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
317 3317 Norges idrettshøgskole 
389 Idrettsformål 

U. Alminnelige saker: 

l. Arbeidet i råd, utval og fond på kultur
om rådet i 1984. 
(Vedlegg: Årsmelding for Statens idretts
råd.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 241, Innst. S. 55, 
S.tid. 2066-2069 (19.2.86). 

2. Lillehammer-GL 1992. Endringer i kon
traktsvilkårene for arrangører av olymp
iske vinterleker. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2336, lnnst. S. 131, 
s. tid. 2466-2467 (23.4.86). 

3. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Støtte til idretts og kulturanlegg i 
Nord-Norge.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 2943, lnnst. S. 249, 
S.tid. 3567-3571 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Gunnar Skaug, framsatt av 
Ernst Wroldsen, om Norges Idrettsfor
bunds søknad om Økonomisk støtte til an
tidopingsarbeid, S.tid. 2459-2460 (23.4.86). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om å bevirke 
at Det frivillige skyttervesen innfører 
samme regler som Norges Idrettsforbund 
for bruk av betablokker, S.tid. 2797-2798 
(21.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om Tallspillet Lotto og endringer i 
tippeloven. 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 10, O.tid. 
19-36 (10.12.85), Besl. O. 4 og 5, L.tid. 7-16 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 
(Statsministeren stiller kabinettspØrsmål 
-se O.tid. 32, l forslag fra Johan C. LØken 
bifalt med 58 mot 56 stemmer, l forslag 
oversendt Stortinget - se VITENSKAP Il, 
1.) (Jf. STATSBUDSJETTET l, l «Gul 
bok».) 

2. Endringer i lov av 21. juni 1946 nr. 2 om 
tipping i samband med idrettstevlinger. 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 14, O.tid. 
63-64 (10.12.85), Besl. O. 18, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
317 3317 Norges idrettshØgskole 
389 Idrettsformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti m.v. til Lillehammer kommu

ne i forbindelse med søknad om å bli til
delt arrangement av olympiske vinterle
ker 1994. 
St.prp. 87, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 206, 
S.tid. 3569-3572 (1.6.87). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om re

gulering av areal til golfbane i Bærum, 
S.tid. 563 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
klage fra konkurranseskyttere om lang 
karantenetid før en rekrutt kan kjØpe vå
pen og den høye avgift på våpenlisens, 
S.tid. 1980-1981 (14.1.87). 

3. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om Alta 
snøscooterforenings arrangering av Nor
gesmesterskapet i langløp ved dispensa
sjon fra motorferdselsloven, S. tid. 2329 
(18.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 21. juni 1946 nr. 2om tipping 

i samband med idrettstevlinger. (Endring 
av fordelingsnøkkelen for tippeoverskotet 
til idrett og forsking.) 
(Vedlegg: Oversikt over disponeringen av 
idrettens andel av overskuddet til Norsk 
Tipping AlS i 1986.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 248, Innst. O. 63, 
O.tid. 366-368 (25.5.87), Besl. O. 65, L.tid. 
74 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

2. Lov om forbud mot fallskjermhopping 
m.v. innenfor visse fjellområder. 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 281, Innst. O. 80, 
O.tid. 473-477 (29.5.87), Besl. O. 83, L.tid. 
82 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
317 3317 Norges idrettshøgskole 
389 IdrettsformåL 

O. Alminnelige saker: 
l. Refusjon av planleggingsutgifter for Lille

hammer kommune i forbindelse med søk
nader om å bli tildelt de olympiske vinter
leker 1992 og 1994. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 172, 
S.tid. 3196- 3197 (6.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Torgunn Aas Reggestad om 

økte offentlige overføringer til bekjempe!-

se av doping innen norsk idrett, S.tid. 
2039 (27 .1.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om Justis
departementet har gitt ekstraløyving til 
politivakthold i samband med ein lands
kamp i volleyball mellom Israel og Norge, 
S.tid. 3074- 3075 (27.4.88). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av 
Helga Haugen om utenlandske idretts
kvinner som har brukt abort som doping 
og hva som kan gjØres for å forhindre en 
eventuell slik utvikling i Norge, S.tid. 
3740 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om forbud mot fallskjerm

hopping m.v. innenfor visse fjellområder. 
(Strafferettslig ansvar for medvirkning.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 280, lnnst. O. 39, 
O.tid. 371 (15.3.88), Besl. O. 53, L.tid. 46 
(22.3.88). Lov av 15. april1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
317 3317 Norges idrettshØgskole 
389 Idrettsformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Tillegg i bevilgninger for 1989 på noen ka

pitler på statsbudsjettet i anledning av 
Lillehammer-DL 1994. 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 142, 
S.tid. 3060-3070 (10.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om betaling av 

festeavgift for lysløype og alpinalegg på 
statens grunn i Gjerdrum, S. tid. 492-493 
(2.11.88). 

2. Sp.spm. fra AnneZiese Dørum om den 
planlagte opprusting på Gardermoen i in
terimsperioden og i forbindelse med OL 
på Lillehammer, S.tid. 496 (2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Bente Bakke om unntaksreg
ler for sportsdykkere m.tl i det nye regel
verk for ervervsmessig dykking, S.tid. 
1017 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ikke 
UD har grunn til å gi politisk råd i forbin
delse med en sponsoravtaZe mellom Nor
ges Fotballforbund og Norske Shell, hvis 
moderselskap har interesser i Sør-Afrika, 
S.tid. 2208 (11.1.89). 

18 

5. Sp.spm. fra Lars Storhaug, framsatt av 
Jan Helge Jansen om en ny momspraksis 
som vil føre til at store deler av idretts
Norge kan gå konkurs, S.tid. 2295-2296 
(18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om at heilt 
unge idrettsutøvarar lett kjem i kontakt 
med bruk av dopingmidlar, S.tid. 2410-
2411 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om Nors
ke Shells sponsorvirksomhet og hva Regje
ringen vil gjøre for å få idretts- og kulturli
vet til å følge intensjonene i norsk Sør
Afrikapolitikk, S.tid. 2484-2485 (1.2.89). 

8. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om de end
rede kriterier for tildeling av tippemidler 
til idrettsanlegg i fylkeskommunene, 
s. tid. 3361 (26.4.89). 

9. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om forskut
tering av tippemidler til Lillehammer-DL 
som medfører utsettelse av arbeidet med 
andre idrettsanlegg, S.tid. 3361-3362 
(26.4.89). 

10. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
Nordland fylke som har fått mindre tippe
midler enn ved siste års tildeling, S.tid. 
3362-3363 (26.4.89). 

11. Sp.spm. fra Lars Velsand om å øke ande
len av tippemidler til friluftsformål, S. tid. 
3363-3364 (26.4.89). 

12. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om fær
re og færre skoler som arrangerer skole
stevner, idrettsdager og idrettsmerkeprØ
ver, S.tid. 3432-3433 (3.5.89). 
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IMPORTREGULERING 

Omfatter bl.a.: Lavprisimport. 
Se også: EKSPORTREGULERING, FORBRUKERSAKER, UTENRIKSHANDEL 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om finansminis

terens uttalelse om en «forsiktig oppmy
king av importvernet for å fremskaffe bil
ligere jordbruksprodukter>>, S.tid. 79 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Regje
ringens forhandlingsopplegg og opptre
den overfor GATT i forbindelse med Uru
guay-runden og importvern for jordbru
ket, S.tid. 2623 (15.2.89). 
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INDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Bedriftssammenslutninger, bedriftsnedleggelser, bransjeråd, Den norske indu
stribank AlS, fabrikker, håndverk, industriberedskap, industristøtte, patenter, Statens veiled
ningskontor for oppfinnere, Statens veiledningsinstitutt for industrien i Nord-Norge, Styret for 
det industrielle rettsvern. 
Se også: BERGVERK, INDUSTRIUTBYGGING, KRAFTKREVENDE INDUSTRI, STATS
BEDRIFTER, TREFOREDLINGSINDUSTRI, VERFTSINDUSTRI. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
902 3902 Styret for det industrielle 

rettsvern 
906 Bran~erådene 

907 3907 Ymse kontrolltiltak 
930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor 

for oppfinnere 
934 Standardiseringsarbeid 
937 3937 Statlig industriell informasjons

og kontaktformidlingstjeneste 
938 Senter for internasjonal ledelse 
939 3939 Statens veiledningsinstitutt 

for industrien i Nord-Norge 
980 Industriberedskap 

n. Alminnelige saker: 

l. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1984. 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 491, Innst. S. 97, 
S.tid. 1999-2004 (11.2.86). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunalbank i 
1984. 
Innst. S. 90, S.tid. 2004 (11.2.86). 

3. Forlengelse av funksjonstiden for de stor
tingsvalgte medlemmer av Industriban
kens representantskap. 
Innst. S. 120, S.tid. 2210 (13.3.86). 

4. Interp. fra Kjell Helland om økt fusjone
ring og monopolisering av norsk industri, 
S.tid. 2470-2482 (24.4.86). (l forslag fra 
Kjell Helland oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

5. Skriv fra sivilingeniør Jan Grosch, Oslo, 
med redegjørelse angående hans hypotese 
om at årsaken til et stort antall branner 
og eksplosjoner er kondens i elektrisk ma
teriell. 
Ref. S .tid. 2485 (24.4.86) og oversendt Reg
jeringen. 

6. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Den Norske Industribank AlS' represen
tantskap. 
Innst. S. 135, S.tid. 2633-2634 (30.4.86). 

7. Forslag om SDI-forskning og romvåpen
programmet fra henholdsvis Knut Fry
denlund på vegne av Arbeiderpartiet og 
Theo Koritzinsky på vegne av Sosialistisk 
Venstreparti, begge forslag datert 9. de
sember 1985. 
S.tid. 1562, Innst. S. 178 (ikke-beh.), S.tid. 
3034 (6.6.86). (Jf. I, 1.) 

8. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1985. 
(6 vedlegg vedr. verksemda.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 2875, Innst. S. 202, 
S.tid. 3155-3156 (12.6.86). 
(l forslag framsatt - ikke bifalt.) 

9. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Forslag om norsk deltakelse i 
den sivile del av SDI-programmet.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). (Jf. sakene 12 og 
13.) 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Theo Koritzinsky og Bjørn Erling Yt
terhorn - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 
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10. Tilbakekalling av Dok. 8:15 om forslag 
fra stortingsrepresentant Einar Førde da
tert 22. apri11986 om næringspolitiske til
tak. 
Ref. S.tid. 2482, lnnst. S. 267, S.tid. 3725 
(20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om hva myndig
hetene kan gjøre for at den oljerettede del 
av midtnorsk næringsliv kan få den nød
vendige kompetanseoppbygging for delta
kelse i virksomheten i Nordsjøen, S. tid. 
471-472 (8.11.85) 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om fjerning 
av konkurransefortrinn enkelte offentli
ge bedrifter har i forhold til private, bl.a. 
for Postverkets budbiler), S.tid. 1280-1281 
(4.12.85) 

3. Sp.spm. fra Odd Kallerud om forsvars
materiellavtalen av 1983 med Sverige, og 
hvorledes balansen slår ut for norsk in
dustri, S.tid. 1932-1933 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om utred
ning om nytt sveise- og materialteknolo
gisk institutt, S.tid. 2353-2354 (9.4.86). 

5. Sp.spm. fra Kjell Helland om nedbygging 
av Scanropes Trondheims-avdeling, S.tid. 
2794 (21.5.86). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å forhindre 
at EF -kommisjonen fatter urettmessige og 
skadelige tiltak overfor norske silisium
karbid-produsenter, S . tid. 2796-2797 
(21.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om mesterbrev i håndverk og annen 
næring. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 34 Mester
brev i håndverk og annen næring. Leder
Arvid Haslerud. Vedlegg: l Departemen
tets utkast til forskrifter med merknader. 
2. Håndverkerforbundets utkast til be
stemmelser. 3. Håndverkerforbundets ut
kast til retningslinjer. 4. Industrideparte
mentets høringsbrev.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 88, Innst. O. 62, O.tid. 
390-393 (13.6.86), Besl. O. 64, L.tid. 41-42 
(18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
902 3902 Styret for det industrielle 

rettsvern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
924 Romvirksomhet 
930 3930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor for 

oppfinnere 
934 Standardiseringsarbeid 
937 3937 Statlig industriell informasjons

og kontaktformidlingstjeneste 
939 3939 Statens veiledningsinstitutt for 

industrien i Nord-Norge 
980 Industriberedskap 

2. Endringer vedrørende kap. 930 og 3930, 
Statens teknologiske institutt (STI). 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 (4.12.86). 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 

930 og 3930, Statens teknologiske institutt 
(STI). 

St.prp. 33, ref. S.tid. 981, lnnst. S. 34, S.tid. 
1499 (4.12.86). 

2. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Den europeiske romorganisa
sjon (ESA) om Norges tiltredelse til Den 
europeiske romorganisasjons Konven
sjon med tilhørende betingelser og vilkår. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 29, Innst. S. 31, S.tid. 
1572-1574 (9.12.86). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Telemark fylkesting sender uttalelse om 
virksomheten ved Tinfos Jernverk AlS. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt proto
kollen. 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunalbank i 
1985. 
Ref. S.tid. 2065, lnnst. S. 93, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

5. Norsk romvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: l Norsk 
romvirksomhet. Leder Finn Lied.) 
St.meld. 13 ref. S.tid. 43, lnnst. S. 102, 
S.tid. 2578-2595 (19.3.87). 
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6. Dekningsordning for mulige valutatap i 
Den Norske Industribank NS. 
(Vedlegg til St. prp.: Avtale av 8. desember 
1986 om forlik i tvist mellom staten V/Fi
nansdepartementet og Den Norske In
dustribank NS. Vedlegg til Innst. S.: 
Stevning fra advokatfirma Wikborg, Rein 
& Co. til Oslo byrett, datert 19.8.85; Brev
veksling mellom Finansdepartementet og 
Industribanken i tidsrommet 28.4. 77 til 
14.12.78; Tilsvar fra Regjeringsadvokaten 
til Oslo byrett, datert 5.12.85 med diverse 
bilag; Prosesskrift fra advokatfirma Wik
borg, Rein & Co. til Oslo byrett, datert 
6.2.86; Prosesskrift fra Regjeringsadvoka
ten til Oslo byrett, datert 13.3.86.) 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2136, Innst. S. 138, 
S.tid. 3052-3068 (5.5.87). 

7. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «Arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge. 2. Sammendrag av hørings
uttalelser. 3. Utkast til vedtekter for STI. 4. 
Kommentarer til omorganiseringen av 
veiledningstjenesten til varehandelen i 
distriktene. Særskilt vedlegg: NOU 
1984:19 STI - Statens teknologiske insti
tutt. Leder Nils-Emil Johannessen.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 191 
(ikke-beh.), S.tid. 3477-3478 (27.5.87). 

8. Forslag frå Knut Frydenlund og Theo Ko
ritzinsky datert 9. desember 1985 om SDI
forskning og romvåpenprogram. 
(Vedlegg: Brev fra Utenriksdepartemen
tet til utenriks- og konstitusjonskomiteen 
datert 9. april 1987 .) 
S.tid. 1562 (1985-86), lnnst. S. 249, S.tid. 
3916-3924 (9.6.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Helland om registre

ringsordning for fusjoner i næringslivet, 
S.tid. 64-65 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
Elkems forsøk på å overta Kværner In
dustrier, S.tid. 994-995 (26.11.86). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om tilsette 
ved DNN Aluminium som er blitt avvist 
ved søknad om tilsetting ved ilmenitt
smelteverket i Odda, S. tid. 995-996 
(26.11.86). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å heve grensen for omsetning av varer 
og tjenester på husflidsproduksjon fra kr. 
12000.- i året, S.tid. 2003-2004 (21.1.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om omor
ganisering av INKO-tjenesten og veiled
ningstjenesten fra STI, S.tid. 2069-2070 
(28.1.87). 

6. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å hjel
pa norske verksemder som får produkta 
sine ulovleg kopierte av utanlandske kon
kurrentar, S.tid. 2120 (4.2.87). 

7. Sp.spm. fra Solveig Sollie om investe
ringsavgift på utstyr til produktutvikling, 
S.tid. 2219-2220 (11.2.87). 

8. Sp.spm. fra Kjell Helland om en analyse 
av erfaringene med fusjoner og fisjoner i 
næringslivet de siste årene, S.tid. 2330 
(18.2.87). 

9. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om at Indu
stridepartementet har gått inn for at Ska
land Grafitverk skal overtas av et tysk 
selskap, S.tid. 2731-2732 (1.4.87). 

10. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om norsk le
veranseindustri er forberedt på at en ve
sentlig del av ny kraft i Norge vil komme 
fra gasskraftverk, S. tid. 2934-2935 
(8.4.1987). 

11. Sp.spm. fra Leiv Stensland om ilmenitt
smelteverket i Tyssedal, S. tid. 3087-3088 
(6.5.1987). 

12. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om ga
ranti for gjenoppbygging av Skaland Gra
fittverk som nå har fått nye utenlandske 
eiere, S.tid. 3171-3172 (13.5.1987). 

13. Sp.spm. fra Eirin Faldet om lederen for 
etablererskolen for kvinner ved Statens 
teknologiske institutt er fratatt sin stil
ling, S.tid. 3457-3458 (27.5.1987). 
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1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og vi
tenskapsdepartementet, Kommunal- og 
arbeidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 
749-786 (19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industri
bank AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 3. Brev av 
23.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. sveiseteknisk senter i Mo i 
Rana.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87) og 1568 (7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

902 3902 Styret for det industrielle 
rettsvern 

907 3907 Ymse kontrolltiltak 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
930 3930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor for 

oppfinnere 
934 Standard iser i ngsa rbeid 
937 3937 Statlig informasjons- og kontakt-

formidlingstjeneste 
939 3939 Statens veiledningsinstitutt for 

industrien i Nord-Norge 
941 Stiftelsen Statens teknologiske 

institutt 
942 Veiledningstjenestene i 

distriktene 
980 Industriberedskap 
991 Svensk-norsk industrifond 

(l forslag fra Hanna Kvanmo vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

3. Norges deltakelse i ESAs ARIANE-5 og 
COLUMBUS-programmer. Endring av 
bevilgningsforslaget for 1988 under kap. 
924, Romvirksomhet. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 934, Bud
.sjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 (4.12.87). 
(Jf. Ill, sak 5.) 

4. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 934 Standardise
ringsarbeid, tilskudd til Norges Byggstan-

dardiseringsråd (NBR), kap. 942 Veiled
ningstjenestene i distriktene, varehan
delskonsulenter, kap. 980 Industri- og for
syningsberedskap, kap. 922 Støtte til 
forskningsinstitutter og utviklingspro
grammer.) 
St. prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sak 2.) 

U. Alminnelige saker: 
1. Interp. fra Ingrid I. Willoch om tiltak for å 

bevare og sikre gamle håndverksferdighe
ter, S.tid. 84-91 (15.10.87). 

2. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. (Vedlegg: l. Sammendrag av 
«arbeidsgrupperapport vedrørende den 
offentlige veiledningstjeneste overfor in
dustrien i Nord-Norge». 2. Sammendrag 
av høringsuttalelser. 3. Utkast til vedtek
ter for STI. 4. Kommentarer til omorgani
seringen av veiledningstjenesten til vare
handelen i distriktene. Særskilt vedlegg: 
NOU 1984: 19 STI - Statens teknologiske 
institutt. Leder Nils-Emil Johannessen.) 
St.prp. 86 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 39, S.tid. 1610-1630 (10.12.87). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Tora 
Aasland Houg vedtatt sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

3. Odda kommune sender uttalelse om drif
ten ved Ilmenittsmelteverket AlS i Tysse
dal. 
Ref. S.tid. 1687 (14.12.87), og vedlagt pro
tokollen. 

4. Den Norske Kirkes menigheter i Rana 
sender uttalelse om Rana-samfunnet i 
omstilling og de menneskelige belast
ninger. 
Ref. S.tid. 1687 (14.12.87), og vedlagt pro
tokollen. 

5. KIS Ilmenittsmelteverket AlS i Tyssedal. 
(Dekning av løpende driftsutgifter.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra N æringsde
partementet til energi- og industrikomi
teen datert 18. februar 1988. 2. 
Brev fra Næringsdepartementet til Stor
tingets Presidentskap datert 24. februar 
1988. Referert i Stortinget 25. februar og 
besluttet sendt energi- og industrikomi
teen.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2169, 2319, Innst. S . 
119, S.tid. 2447-2453 (1.3.88). 
(Jf. sak 7.) 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu-
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strib(l.nk AlS og Norges Kommunalbank i 
1986. 
Ref. S.tid. 2010, lnnst. S. 131, S.tid. 2536 
(16.3.88). 

7. Overdragelse av statens aksjer i DNN In
dustrier AlS. (l forbindelse med Tinfos 
Jernverks overtakelse av ilmenittsmelte
verket i Tyssedal.) 
(Vedlegg til St.prp.: Avtale mellom Den 
norske stat v/Næringsdepartementet og 
Tinfos Jernverk AlS om overdragelse av 
statens aksjer i DNN Industrier AlS. Ved
legg til innst.: l. og 2. Brev fra N æringsde
partementet til energi- og industrikomi
teen, datert 25.4. og 26.4.1988. 3. og 4. Brev 
fra Høyres, Kristelig Folkepartis og Sen
terpartiets industrifraksjon til statsråd 
Finn Kristensen og svarbrev, begge da
tert 29.4.1988.) St.prp. 87, ref. S.tid. 2764, 
Innst. S. 177, S.tid. 3199- 3219 (5.6.88). 
(Jf. sak 5.) 

8. Industrifondets virksomhet i 1985 og 1986. 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 187, 
S.tid. 3389- 3392 (19.5.88). 

9. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1986 og 1987. 
St.meld. 60, ref. S.tid. 4260 (6.10.88), og 
vedtatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om bedrif

ten Norwesco AlS som vil legge ned virk
somheten i Aurskog-Høland, S. tid. 51-52 
(14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
omgjøring av avslaget på planene om å 
bygge et høyteknologisk senter på Kjeller, 
S.tid. 111-112 (21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å gjøre 
Union Bruks statlige miljØlån om til aks
jekapital i en eventuell aksjeutvidelse, 
S.tid. 2041 (27.1.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 600 
arbeidsplasser i fare ved Union Bruk, 
S.tid. 2041-2042 (27 .1.88). 

5. Sp.spm. fra Reidar Due om nei til norsk 
deltakelse i Hermesprosjektet, S.tid. 2118-
2119 (10.2.88). 

6. Sp.spm. fra Tom Thoresen om Kværner
gruppens planer om nedleggelse av Fred
rikstad mekaniske verksted, S.tid. 2174-
2175 (17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om bedre 
informasjon om innholdet i Lov om mes
terbrev i håndverk og annen næring, 
S.tid. 2258-2259 (24.2.88). 

8. Sp.spm. fra Svein Alsaker om fortrolige 
opplysninger til Statens forhandlingsut
valg for nye industritiltak etter at Odd 
Gøthes bok er utkommet, S.tid. 2608-2609 
(23.3.88). 

9. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å 
hindre patentering av dyr og planter i 
Norge, S.tid. 2874-2875 (13.4.88). 

10. Sp.spm. fra Johan C. Løken om nyteg
ning av aksjekapital til næringslivet, 
S.tid. 2886-2887 (13.4.88). 

11. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om Næ
ringsdepartementet har hatt kjennskap til 
Kværner-konsernets forberedelser til 
kjøp av det statseide skipsverft Govan i 
Glasgow, S.tid. 3072-3073 (27.4.88). 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget JØrgensen om å 
hindre en uønsket nedtrapping av Nor
cems aktivitet i Kjøpsvik, S. tid. 3078-3079 
(27.4.88). 

13. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om et bru
kerstyrt veiledningapparat i fylkene, 
S.tid. 3685-3686 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Opphevelse av lov 6. juni 1947 nr. l om 

bransjeråd. 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 90, Innst. O. 8, O.tid. 
159 (10.12.87), Besl. O. 20, L.tid. 19 
(16.12.87). Lov av 15. januar 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æ ri ngsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5622 Aksjer i Den Norske Industribank 
AlS 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap. : 
902 3902 Styret for det industriell.e retts-

vern 
907 3907 Ymse kontrolltiltak 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for opp

finnere 
934 Standardiseringsarbeid 
938 Veil.edningsinstituttet i Nord

Norge 
941 Teknologisk institutt 
942 Veil.edningstjenestene i distrik

tene 
980 Industri- og forsyningsberedskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning på statsbudsjettet 1988, Kap. 

922, post 74 (ny), Tilskudd til fransk-nors
ke samarbeidsprosjekter innen teknologi. 
(Fransk-Norsk Stiftelse (FNS).) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 33, Innst. S. 13, S.tid. 
497-500 (2.11.88). 

2. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1986 og 1987. (Vedlegg: 9 vedlegg 
vedr. verksemda.) 
St.meld. 60 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
S. 34, S.tid. 1479 (2.12.88). 

3. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1988 under Næringsdepartementet. (Kap. 
938 og 942, omdisponeringer av bevilg
ninger til den fylkeskommunale veiled
ningstjeneste og overføring av midler til 
veiledningsinstituttet i Nord-Norge, kap. 
957, omdisponering av bevilgnigner til 
omstrukturering av Norsk Jernverk AS 

fra tilskudd til lån, kap. 960, førtidspensjo
nering for Jernverket og Christiania Spi
gerverk, kap. 2415, rentestøtte til Industri
fondet, kap. 3930 Statens teknologiske 
institutt - reduserte inntekter.) 
St. prp. 29, ref. S.tid. 998, Innst. S. 68, S.tid. 
2059 (16.12.88). 

4. Forslag fra Gunnar Fatland på vegne av 
Høyre oversendt fra Odelstinget 14.12.88: 
«Stortinget vil henstille til Regjeringen å 
foreta en revisjon av sjøfartsloven slik at 
adgangen til å utstede stemmerettsløse 
aksjer blir harmonisert med reglene i in
dustrikonsesjonsloven. 
S.tid. 2268 (17.1.88) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

5. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kåre 
Gjønnes, Britt Harkestad og Solveig Sol
lie om retningslinjer for gen/bioteknologi. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 1784, Innst. S. 99, 
S.tid. 2752-2772 (23.2.89). 
(Jf. Ill, sakene 5, 6 og 8.) 

6. Statsministerens redegjørelse om ret
ningslinjer for gen/bioteknologi, S.tid. 
3696-3703 (23.5.89), S.tid. 3987-4023 (debatt 
2.6.89.). 
( 4 forslag alle fra Kjell Magne Bondevik 
pva. KrF, Sp og SV, hvorav l om oppnev
ning av en bio- og genteknologinemnd 
ble bifalt, l oversendt Regjeringen og 2 
ikke bifalt.) 

7. Tiltak for økt aktivitet i industrien og et 
mer fleksibelt kraftmarked. (Nye kraft
kontrakter til kraftkrevende industri og 
treforedlingsindustrien.) 
(Vedlegg til innst.: To brev av 10. mai og 
22. mai 1989 fra Olje- og energideparte
mentet, statsråden, til komiteen.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 207, 
S.tid. 40714080, 4086-4102 (5.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Ragna Berget Jør
gensen bifalt.) 

8. Bevilgning til Småbedriftsfondets grunn
fond. 
St.prp. 107, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 235, 
S.tid. 4405-4406 (12.6.89). 

9. Næringspolitikk. (Miljøteknologi som 
nytt nasjonalt satsingsområde. Hand
lingsplan for informasjonsteknologi. 
Rapport om forsknings- og utviklingsnet
tet i Norge (FUNN).) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3649, Innst. S . 285, 
S.tid. 4736-4783 (15.6.89). 
(22 forslag, hvorav 20 ikke bifalt og 2 sendt 
Regjeringen, henholdsvis fra Ranja Haug
lid m.fl. og fra Ole Gabriel Ueland pva. 
KrF og Sp-se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om finansielle 

ressurser for å bringe fram idemenneske
ne i små og mellomstore bedrifter. (Truk
ket tilbake), S.tid. 73 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om nedlegging 
av Etablerersentret AlS i Oslo, S.tid. 1660-
1661 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Helga Haugen om manglende 
norsk deltakelse på messe for miljøtekno
logi i Herning i Danmark, S .tid. 2211-2212 
(11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om ulov
leg kopiering av Trio Ving sitt Ving Card 
og arbeidet med å hindre piratkopiering, 
S.tid. 2229 (11.1.89). 

5. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik til handelsministeren om for
slag fra EF-kommisjonen til direktiv om 
patent på kunstig utviklede egenskaper 
ved liv, S.tid. 2469-2475 (26.1.89). 
(Jf. sakene 6 og 8 og Il, sak 5.) 

6. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om pa
tentrettigheter i Norge innenfor gentekno
logien som blant annet omfatter mennes
kegener, S.tid. 2519-2520 (8.2.89). 
(Jf. sakene 5 og 8 og Il, sak 5.) 

7. Sp.spm. fra Johan C. Løken om sterk re
duksjon av antall industrisysselsatte, 
S.tid. 2526-2527 (8.2.89). 

8. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Den euro
peiske patentkonvensjons artikkel 53 om 
patentering av plantesorter eller dyrear
ter, S.tid. 2527-2528 (8.2.89). 
(Jf. sakene 5 og 6 og Il, sak 5.) 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om valg av 
et norskutviklet « kØfri» avgiftssystem ved 
Fjellinjen i Oslo og ·mulighetene for et 
stort vekst-marked for norsk elektronikk
industri, S . tid. 2556-2557 (8.2.89). 

10. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om luk
susreiser og mangelfull intern kontroll i 
Industrifondet, S.tid. 2608-2609 (15.2.89). 

11. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Re
gjeringen vil overveie å flytte saker om 
oppdrag i forbindelse med petroleums
virksomheten til Næringsdepartementet, 
S.tid. 2609 (15.2.89). 

12. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om Indu
stribanken som har solgt deler av produk-

sjonsutstyret i den konkursrammede be
driften Evaco-Plast AlS til et tysk firma 
med tap av 15 arbeidsplasser som følge, 
S.tid. 2718-2719 (22.2.89). 

13. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om patentering 
av gener er forenlig med Regjeringens 
program og bidrag til en bærekraftig ut
vikling i utviklingslandene, S.tid. 2792-
2793 (8.3.89). 

14. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Tora Aasland Houg om mulig nedlegging 
av industriarbeidsplasser ved EB Natio
nal Transformer i Oslo, S .tid. 2928-2929 
(29.3.89). 

15. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om utbyg
ging/modernisering av sementfabrikken i 
Kjøpsvik, S.tid. 3157-3158 (12.4.89). 

16. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å hindre 
ytterligere reduksjon ved det svenske EB
konsernets bedrift EB ESI i Nes, S.tid. 
3159-3160 (12.4.89). 

17. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av et offentlig fagorgan for oppfølging av 
unfair konkurranse i offshoreindustrien, 
S.tid. 3465-3466 (10.5.89). 

18. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om å setja 
i verk ei utgreiing om utviklinga i og kon
sekvensane for bedriftene som er kjØpt 
opp av utanlandske eigarar, S.tid. 3947-
3948 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov nr. 16. av 14. desember 

1917 om erverv av vannfall, bergverk og 
annen fast eiendom m.v. 
(Industrikonsesjonsloven - Oppmykning 
av reglene for utlendingers eiendoms- og 
bruksrett til fast eiendom og heving av 
grensen for konsesjonsfri utenlandsk 
eierandel.) (Vedlegg til innst.: Brever av 
19.10.88 og 1.11.88 mellom energi- og in
dustrikomiteen og Næringsdepartemen
tet.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 16, O.tid. 
100-119 (14.12.88), Besl. O. 31, L.tid. 19 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 
(4 forslag i Odelstinget, hvorav 3 ikke bi
falt og l fra Gunnar Fatland sendt Stor
tinget - se Il, sak 4. l forslag i Lagtinget -
ikke bifalt.) 
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INDUSTRIUTBYGGING 

Omfatter bl.a.: Industrifondet, industriprosjektering, konsesjonssøknader i industrien. 
Se også: DISTRIKTSUTBYGGING, INDUSTRI, KRAFTKREVENDE INDUSTRI, STATS
BEDRIFTER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og Selskapet for indu
strivekstanlegg (SIVA) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
940 3940 Industri prosjektgruppen for 

Nord-Norge 
990 Industriprosjektering -

omstillingstiltak 
3984 Behandling av konsesjons

søknader 
2415 Industrifondet 

n. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgning og omdisponering på 
statsbudsjettet for 1985 under kap. 551 Ut
bygging av næringsvirksomhet i distrik
tene (investeringstilskudd). 

St.prp. 17, ref. S.tid. 469, Innst.S. 25, S.tid. 
901-1008 (28.11.85). 

2. Interp. fra Asbjørn Sjøthun om å bedre de 
økonomiske betingelser for bl.a. verfts
industrien i Nord-Norge, S.tid. 1842-1858 
(14.1.86). 

3. AlS Sydvaranger og omstillings- og ut
viklingstiltak i Sør-Varanger kommune. 
(Vedlegg til Innst. S. 115: Brev til energi
og industrikomiteen fra Grubeforeningen 
Nordens Klippe, datert 29. januar 1986.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 1693, Innst. S. 115, 
S.tid. 2243-2296 (17.3.86). 
(7 forslag fremmet, hvorav 6 ikke-bifalt og 
l trukket tilbake.) 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

990 Industriprosjektering, 
omstillingstiltak m. v. 

2415 Industrifondet 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om to
talbrannen ved Salsbruket Tresliperi og 
virkningen for lokalsamfunnet, S.tid. 477-
478 (8.11.85) 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for Lån 
tiL AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og SeLskapet for 
industrivekstanLegg (SIVA) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
940 3940 Industriprosjektgruppen for 

Nord-Norge 
3984 BehandLing av konsesjons

søknader 
2415 Industrifondet 

3. AlS Sydvarangers datterselskaper. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1266, Buds
jett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1709-1722 
(12.12.86). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT L) 
(Jf. Il, sakene l og 2.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. AlS Sydvaranger - tilskudd for tilretteleg

ging av ny virksomhet. 
St.prp. 29, ref. S.tid. 788, Innst. S. 66, S.tid. 
1709-1721 (12.12.86). 
(Jf. Il, sak 2, I, sak 3.) 

2. AlS Sydvarangers datterselskaper. 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1266, Innst. S. 67, 
S.tid. 1709-1721 (12.12.86). 
(Jf. sak l, l, sak 3.) 

3. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «Arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge. 2. Sammendrag av hørings
uttalelser.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 191 
(ikke-beh.), S.tid. 3477-3478 (27.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
2415 Industrifondet 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og vi
tenskapsdepartementet, Kommunal- og 
arbeidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for Lån 
tit AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og SeLskapet for 
industrivekstanLegg (SIVA) 

2312 Rana Invest AlS 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 

{Vedlegg til Budsjett-innst.: 3. Brev av 
23.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. sveiseteknisk senter i Mo i 
Rana.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
{4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
940 3940 Industri prosjektgruppen for 

Nord-Norge 
3984 Behandling av konsesjons

søknader 
2415 Industrifondet 

U. Alminnelige saker: 
l. Veiledningstjenestens virksomhet og or

ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge». 2. Sammendrag av høring
suttalelser. 3. Utkast til vedtekter for STI. 
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4. Kommentarer til omorganiseringen av 
veiledningstjenesten til varehandelen i 
distriktene.) 
St.prp. 86 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 39, S.tid. 1610-1630 (10.12.87). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Tora 
Aasland Houg vedtatt sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

2. Rana og Norsk Jernverk AS. (Omstruktu
rering av Norsk J em verk A/S og omstil
lingstiltak i Rana.) (Vedlegg til st.prp.: l. 
Aksjer i datterselskaper og andre selska
per pr. 27.12.1987. 2. Styrets innstilling av 
3.11.1987. 3. Uttalelse fra bedriftsforsam
lingen av 11.11.1987. Vedlegg til innst.: 
Brev av 2.6.88 og 3.6.88 fra N æringsdepar
tementet til energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 303, 
S.tid. 4063- 4120 (9.6.88). 

(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av 12 ikke bifalt og 2 oversendt Regje
ringen, henholdsvis fra Kåre Kristiansen 
og Hanna Kvanmo- se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om stimule

ring til et mer aktivt næringsliv i Aust
Agder, S.tid. 553-554 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
Regjeringen vil gjøre for raskt å finne 
vekstmuligheter for nord-norsk nærings
liv, S.tid. 554-555 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om tidsplan for 
igangsetting av det nye teko-kompetanse
senteret i Bergen, S.tid. 1966 (13.1.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æri ngsdepa rtemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
990 Industriprosjektering, omstilLings

tiLtak mv 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og Selskapet for indu
strivekstanlegg (SIVA) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 2. Brev av 10.11.88 fra 
departementet til komiteen vedr. Teko
kompetansesenter i Bergen.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 

3984 Behandling av konsesjonssøkna
der (Næringsdepartementet) 

2415 Industrifondet 
(l forslag fra komiteen bifaltes ikke.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Diverse endringer på statsbudsjettet for 

1988 under Næringsdepartementet. (Kap. 
990 Industriprosjektering ansvarlig lån til 
Rana Invest AlS.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 998, Innst. S. 64, S.tid. 
2058 (16.12.88). 

2. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1988 under Næringsdepartementet. (Kap. 
938 og 942, omdisponeringer av bevilg
ninger til den fylkeskommunale veiled
ningstjeneste og overføring av midler til 
veiledningsinstituttet i Nord-Norge, kap. 
957, omdisponering av bevilgnigner til 
omstrukturering av Norsk J em verk AS 
fra tilskudd til lån, kap. 2415, rentestøtte 
til Industrifondet.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 998, Innst. S. 68, S.tid. 
2059 (16.12.88). 

3. Omstilling i Rana - fremdrift og status. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 12.4.89 fra 
Fellesforbundet. 2. Brev av 1.6.89 fra Næ
ringsdepartementet. 3. Brev av 1.6.89 fra 
de ansattes organisasjoner ved Christia
nia Spigerverk. 4. Brev av 6.6.89 fra Rana 
Utviklingsselskap. 5. Brev av 29.5.89 fra 
de ansattes organisasjoner ved Norsk 
Jernverks divisjoner i Rana. 6. Brev av 
29.5.89 fra Rana kommune, ordføreren, til 
stortingsrepresentant Kjell Helland.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 265, 
s. tid. 4372-4403 (12.6.89). 
(l forslag om salg av Christiania Spiger
verk til de ansatte - ikke bifalt med 85 mot 
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44 stemmer. l forslag fra Thorbjørn Bernt
sen om tidsavgrenset drift oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

4. Rapport fra Riksrevisjonen vedrørende 
en utvidet kritisk gjennomgåelse av visse 
sider ved den økonomiske virksomhet i 
Industrifondet. 
(Vedlegg: l. Brev av 24.4.89 fra Nærings
departementet til Riksrevisjonen. Svar
brev av 28.4.89 fra Næringsdepartementet 
til Riksrevisjonen. 2. Brev av 21.4.89 fra 
Industrifondet til N æringsdepartemen
tet. No tat fra Industrifondet - Rutinegjen
nomgang av handlingsplan.) 
Dok. 12, ref. S.tid. 4031, lnnst. S. 288 (ikke
beh.), S. tid. 4919 (17 .6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om Norsk Jern

verk som kan hjelpe til med nyetablering 
på Rana Grubers arealer på Storforshei, 
men er hindret pga statens hjemfallsrett, 
s. tid. 1328-1329 (30.11.88). 

2. Gr.spm. fra Ingrid Nylund om samord
ning av ressurser og regelverk i offentlige 
fmansieringsinstitusjoner for å få fram 
idemenneskene, S.tid. 2243-2245 (13.1.89). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å fort
sette skrapjernsproduksjonen ved Chris
tiania Spigerverk, S.tid. 2716-2717 
(22.2.89). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Christiania 
Spigerverks utredning om mulighetene 
for alternativ produksjon i Nydalen, S.tid. 
2717 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om etablering 
av det nye tekokompetansesenteret i Ber
gen, S.tid. 2796-2797 (8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om forholdene i 
Industrifondet, S.tid. 2862 (15.3.89). 

7. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å sørge for 
at Riksrevisjonens granskingsrapport av 
Industrifondet blir forelagt Stortinget, 
S.tid. 2929-2930 (29.3.89). 

8. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om hva 
næringsministeren vil gjøre for å skjerme 
bedrifter og lokalsamfunn for tapping av 
verdier, S.tid. 2930-2931 (29.3.89). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om hva Norsk 
Jern Holding gjØr for å oppfylle Stor
tingets forutsetninger om omstrukture
ring og ny produksjon til Nydalen, S.tid. 
3464-3465 (10.5.89). 
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INNVANDRERE 

Omfatter bl.a.: Asylsøkere, Det norske flyktningeråd, flyktningehjelp, flyktninger, fremmedar
beidere, fremmedkontrollen, fremmedloven, innreisetillatelse, innvandringsstopp, naturalise
ring, Norsk organisasjon for asylsøkere, oppholdstillatelse, statsborgerrett, statsløshet. 
Se også: KOMMUNENES ØKONOMI, MENNESKERETTIGHETER, PERSONVERN, 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

445 Fremmedkontrollen 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

142 Hjelp tilflyktninger 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
504 Særlige tiltak for innvandrere 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

641 Forsøks- og informasjons
virksomhet innen sosialsektoren 

642 Flyktningehjelp 
5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
285 Voksenopplæring for flyktninger 

- innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentliges ansvar 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgningene under kapitle
ne 640 Tilskudd til sosial omsorg, 642 
Flyktningehjelp og 504 Særlige tiltak for 
innvandrere i statsbudsjettet for 1986. 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 156, 
S.tid. 2889 (29.5.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om asyl for 
tyrkisk statsborger Zeynal Gelir, S.tid. 
225-226 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å la freds
prisvinner Andrej Sakharov og frue få 
asyl i Norge, S.tid. 242-243 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
Norges innsats for flyktninger, S.tid. 259 
(30.10.85). 

4. Spørsmål ved møtets slutt fra Age Hoven
gen om tilbakesending til Tyskland av 
eritrearen Solomon Tarekegn, S.tid. 1528-
1529 (9.12.85). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om det dis
kriminerende i at utlendinger fra visum
pliktige land med oppholdstillatelse i Nor
ge må fylle ut et spesielt registreringsskje
ma, S.tid. 1576 (11.12.85). 

6. Sp.spm. fra Liv Aasen om ekstrabevilg
ninger til land som tar imot sør-afrikans
keflyktninger fra Lesotho, S.tid. 1938-1939 
(5.2.86). 

7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sikre at be
vilgede statlige midler til flyktningemot

. tak brukes til dette formål i kommunene, 
S.tid. 2187-2188 ( 12.3.86). 

8. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om dårleg 
rettsvern for dei utanlandske kvinner 
som kjem til Noreg for å gifte seg med 
norske menn, S.tid. 2205 (12.3.86). 



-271- Innvandrere 

9. Sp.spm. fra Tora Houg om lesepliktsord
ningen i norsk med samfunnnsfag for 
voksne innvandrere og flyktninger, S.tid. 
2409 (16.4.86). 

10. Sp.spm. fra Eirin Faldet om norskunder
visning for fremmedspråklige utdannel
sessøkende i folkehøgskolene, S.tid. 2448-
2449 (23.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

445 Fremmedkontrollen 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
504 Særlige tiltak for innvandrere 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
285 Voksenopplæring for flyktninger

innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentliges ansvar 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

641 Forsøks- og informasjonsvirk
somhet innen sosialsektoren 

642 Flyktningehjelp 

D. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdeparte
mentet for 1986. (Kap. 285 Voksenopplæ
ring for innvandrere og flyktninger.) 
St. prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Flyktningproblemet, norsk 
innvandringspolitikk.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

3. Endringer av bevilgninger under enkelte 
kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. (Flyktningehjelp i for-

bindelse med utplassering av asylsøkere 
og flyktninger i kommunene.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

4. Forslag fra Carl l. Hagen datert 2. desem
ber 1986 om endringer i flyktningepolitik
ken. 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 1499, Innst. S. 85, S.tid. 
2303-2308 ( 17 .2.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Innvandrer Informasjons- og Kultursen
ter, Oslo, sender søknad om økonomisk 
støtte til drift av sentret. 
Ref. S.tid. 2324 (17.2.87), og sendt Regje
ringen. 

6. Søknad fra Sandra Hamilton om å bli na
turalisert norsk borger. 
Ref. S.tid. 2137, Innst. S. 91, S.tid. 2364-
2365 (20.2.87). 

7. Søknad fra Yngve Bergstrøm om å bli na
turalisert norsk borger. 
Ref. S.tid. 2633, Innst. S. 131, S.tid. 2975 
(10.4.87). 

8. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Mottaksberedskap for asylsøkere, 
styrking av norskundervisning i skolen 
og voksenopplæring for innvandrere og 
asylsøkere, beredskapspakke for asylsø
kere under Justisdepartementet, flykt
ningestipend.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Tora Houg datert 19. mars 1987 
om opptak av u-landsstudenter i norske 
folkehØgskoler. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2696, Innst. S. 167, 
S.tid. 3382-3390 (22.5.87). 

10. Opprettelse av Utlendingsdirektorat og 
avdeling for innvandrersaker i Kommu
nal- og arbeidsdepartementet. 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 236, 
S.tid. 3849-3854 (5.6.87). 

11. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Ytter
ligere bevilgninger til asylsøkere og flykt
ninger under flere departementer. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(Jf. sak 8.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om 

den store tilstrømming av asylsøkere og 
forpliktelsene overfor FN s høykommi
sær, S.tid. 58-59 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Annelise Høegh om at sosial
kontorene har taushetsplikt overfor poli
tiet om hvor en asylsØker oppholder seg, 
etter at asylsøknaden er avslått, S.tid. 298-
299 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om manglende 
støtte til Den internasjonale bokhandel i 
Oslo, S. tid. 556 (12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om at 
samme praksis skal gjelde for pakistan
ske kvinner som for menn med hensyn til 
oppholdstillatelse i Norge, S.tid. 567 
(12.11.86). 

5. Gr.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
sikre relevant og effektiv utdannelse for 
utdanningssøkende fra den tredje verden, 
S.tid. 819-821 (19.11.86). 

6. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om å bedre in
formasjonstilbudet for innvandrere, S.tid. 
1616 (10.12.86). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å bedre ar
beidssituasjonen ved Asker og Bærum po
litikammer som følge av økende antall 
asylsøkere, S.tid. 1628-1629 (10.12.86). 

8. Sp.spm. fra Age Hovengen om beman
ningen i Statens Flyktningesekretariat, 
S.tid. 1630-1631 (10.12.86). 

9. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om priva
te initiativ for hjelp til flyktningar, S.tid. 
1633-1634 (10.12.86). 

10. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å auke 
tilbodet av bustader både til norske bor
garar og til flyktningar, S.tid. 1984-1985 
(14.1.87). 

11. ~p.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
flyktningers boligforhold, S.tid. 1991 
(14.1.87). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bruk av 1500 
millioner kr. til asyLsøkere og flyktninger 
når våre egne eldre ikke får den nødven
dige hjelp, S.tid. 2209-2210 (11.2.87). 

13. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om den ulovlige 
okkupasjonen av Statens Flyktningesek
retariats kontorer og om fremtidig hånd
tering av slike pressmiddelsaker, S.tid. 
2210 (11.2.87). 

14. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om tilbud 
fra Båtsfjord kommune om å ta imot flykt
ningefamilier, S.tid. 2343 (18.2.87). 

15. Sp.spm. fra Tor.a Haug om en ekstrabe
vilgning til Antirasistisk senter i Oslo, 
S.tid. 2376-2377 (4.3.87). 

16. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om at politimeisteren i 
Oslo råder utlendingar å gå med legiti
masjon, S.tid. 2384-2385 (4.3.87). 

17. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt 
av Theo Koritzinsky, om politisk asyl for 
palestineren Hassan Waarie som kom til 
Norge i 1980, S.tid. 2535-2536 (11.3.87). 

18. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om avvisning 
av asyLsØkere med falske innreisedoku
menter, S.tid. 2565-2566 (18.3.87). 

19. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om ob
ligatorisk HIV-test for utdanningssøken
de og asylsøkere fra høyrisikoland i Afri
ka, S.tid. 2573-2574 (18.3.87). 

20. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om i større 
grad å gi barn med norsk far og uten
landsk mor norsk statsborgerskap og ret
tigheter, S.tid. 2741-2742 (1.4.87). 

21. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en infor
masjonskampanje for flyktninger til Nor
ge, S.tid. 3018-3019 (29.4.1987). 

22. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om dei 34 
asyl.søkjarane frå Sri Lanka i Hyen og 
deira otte for å bli sende ut av No reg, 
S.tid. 3092-3093 (6.5.1987). 

23. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bevilg
ninger til asylsøkere og flyktninger, men 
manglende bevilgninger til syke og eldre, 
S.tid. 3346-3347 (20.5.1987). 

24. Sp.spm. fra Svein Al.saker om de ca. 300 
tamiler som oppholder seg i Norge og 
som risikerer å bli tilbakesendt til India, 
S.tid. 3450-3451 (27.5.1987). 

25. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å sørge for 
at våre nye landsmenns kunnskaper og 
eksamener blir vurdert og ekvivalert i for
hold til norsk standard, S.tid. 3452 
(27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i husleieloven m.v. (Utvidelse 

av§ 41 til å omfatte boliger for flyktninger 
og asyLsøkere.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 116, Innst. O. 36, 
O.tid. 247-248 (30.4.87), Besl. O. 46, L.tid. 
42 (7.5.87). Lov av 15. mai 1987. 

2. Lov om utlendingers adgang til riket og 
deres opphold her (utlendingsloven). 
(Vedlegg: l. Liste over høringsinstanser 
til fremmedlovutvalgets utredning NOU 
1983:47 og de som har avgitt uttalelse. 2. 
Utdrag av Flyktningekonvensjonen av 28. 
juli 1951. 3. Passkontrolloverenskomsten 
mellom Danmark, Finland, Norge og Sve
rige av 12. juli 1957 med endringer av 27. 
juli 1979. 4. Forskrifter om forlenget inn
vandringsstopp, fastsatt ved kgl. resolu
sjon 12. desember 1975 med senere end
ringer.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 248, lnnst. O. 68 
(ikke-beh.), O.tid. 391 (27.5.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
504 Utlendingsdirektorat 
505 Mottak og integrering av 

asylsØkere, flyktninger og 
innvandrere 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentliges ansvar 

n. Alminnelige saker: 
l. Underskriftslister med støtte til oppropet 

av 21. mars 1987 fra krigsveteraner i Hau
gesund og omland til stortingsrepresen
tantene om stopp av mottaket av asylsøke
re i Norge og med krav om folkeavstem
ning. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Jan Erik Kjuus, Oslo, sender på vegne av 
Tverrpolitisk Velgerforbund, Folkeav
stemningsbevegelsen og bevegelsens 
partiuavhengige valglister UPOLITISK, 
krav om rådgivende folkeavstemning om 
total asylsøkerstopp. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Amnesty International, Norsk avdeling, 
sender uttalelse om norsk asylpraksis. 
Ref. S.tid. 1687 (14.12.87), og vedlagt pro
tokollen. 

4. Amnesty International, Norsk Avdeling, 
Gruppe nr. 167, Lørenskog, sender utta
lelse om norsk asylpraksis. 
Ref. S.tid. 1954 (7.1.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

5. Gundla Kvam, Oslo, sender søknad om å 
bli naturalisert norsk borger. 
Ref. S.tid. 1964, Innst. S. 83, S.tid. 2106 
(3.2.88). 

6. Kirsten Ullbæk Selvig, Oslo, sender søk
nad om å bli naturalisert norsk borger. 
Ref. S.tid. 2114, Innst. S. 102, S.tid. 2275 
(24.2.88). 

19 

7. Den konstitusJonetie kontrollen i Riksre
visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Selskapet for innvandrerboliger 
(SIBO ), Selskapet for industrivekstan
legg (SIV A) og Den norske Stats Husbank 
i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 133, S.tid. 2536 
(16.3.88). 

8. l. Administrative tiltak i Justisdeparte
mentet, Utlendingsdirektoratet og politiet 
i forbindelse med asylsøkermottaket. 2. 
Tilleggsbevilgning til Fylkesmannsembe
tene. 
St.prp. 94, ref. S .tid. 3068, lnnst. S. 204, 
S.tid. 3400- 3403 (20.5.88). 

9. Innvandringspolitikken. 
(Vedlegg: l. Utenlandske statsborgere i 
Norge 1.7.1987. Tabell. 2. Alderssammen
setningen i totalbefolkningen og i den 
utenlandske befolkningen. 3. Utenlands
ke statsborgeres valgdeltakelse i 1983 og 
1987. 4. Forskrift om innvandringsstopp 
og vilkår for arbeidstillatelse. 5. Oversikt 
over tildeling av forsøksmidler fra Kom
munaldepartementet. 6. NKS-Protokol
len 1988.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 321 
(ikke-beh.), S.tid. 4418 (29.9.88). 
(Jf. IV sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om hjemsen

delse av tamilske asylsØkere, S.tid. 95 
(21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om sju 
iranske flyktningar som vart sende atten
de til Tyrkia, S.tid. 545- 546 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Reidar Due om store honora
rer til advokater for asylsøkere med fri 
rettshjelp, mens det settes strengere vil
kår for andre, S.tid. 720 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om å nekte ein 
pakistanar som har vore norsk statsbor
gar i 14 år skjenkelØyve, S. tid. 921-922 
(25.11.87). 

5. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om avslag 
på søknad om politisk asyl i Noreg for ein 
chilenar, S.tid. 922 (25.11.87). 

6. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om be
handling av asylsØknader fra jugoslavis
ke albanere, S.tid. 1281-1282 (2.12.87). 

7. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om FN sine 
kriterium for å få politisk asyl ikkje dekk
jer militærnektarar frå t.d. Chile, S. tid. 
1282 (2.12.87). 

8. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om en 
gruppe u- landsstudenter fra Svanvik fol-
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kehøgskole som ble stoppet ved grensen 
til Sverige da de ikke hadde visum, S. tid. 
1284-1285 (2.12.87). 

9. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å omgje
re avslaget på søknaden frå ein polakk om 
politisk asyl. (Trukket tilbake), S.tid. 1577 
(9.12.87). 

10. Sp.spm. fra Helga Haugen, framsatt av 
Britt Harkestad om avslag på asylsØknad 
fra chileneren Claudio Saavedes og hans 
skjebne når han kommer tilbake til Chile, 
S.tid. 1577-1578 (9.12.87). 

11. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om kva som 
kan gjerast for å hindre at barn fødde i No
reg med asylsØkjarar som foreldre ikkje 
vert statslause, S.tid. 1579-1580 (9.12.87). 

12. Sp.spm. fra Solveig Sollie om avslag på 
søknad om politisk asyl fra chilensk fami
lie, S.tid. 1581 (9.12.87). 

13. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om til
skudd til næringsforetak igangsatt av 
innvandrere, flyktninger og asylsøkere, 
s. tid. 1587-1588 (9.12.87). 

14. Sp.spm. fra Marit Wikholm om fortgang i 
avtaleforhandlingene om regionalt mot
takssenter i Bergen for asylsØkere, S.tid. 
1589 (9.12.87). 

15. Sp.spm. fra Svein Alsaker om saksbe
handlingen da srilankisk borger T. Subra
maniam fikk avslag på søknad om opp
holdstillatelse og ble transportert til India, 
S.tid. 2001 (20.1.88). 

16. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å under
søkje kva som skjer med asylsØkjarar og 
flyktningar som blir sende attende til 
heimlandet, S.tid. 2036-2037 (27.1.88). 

17. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om forsvar
leg handsaming av ankene frå jugoslavis
ke asylsØkjarar, S.tid. 2083-2084 (3.2.88). 

18. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om ein ko
sovo-albansk familie som skal sendast ut 
av landet før anken er handsama, S. tid. 
2084 (3.2.88). 

19. Sp.spm. fra Svein Alsaker om oppfØlging 
av hjemsendte alban-jugoslaviske asylsØ
kere som er nektet oppholdstillatelse i 
Norge, S.tid. 2085 (3.2.88). 

20. Sp.spm. fra Brita Borge om avklaring av 
forholdet mellom Bergen kommune og 
staten angående asylsøkermottaket, S. tid. 
2099 (3.2.88). 

21. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om skjuling av 
utlendinger uten oppholdstillatelse i Nor
ge, S. tid. 2180-2181 (17 .2.88). 

22. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å gi 
barn av asylsØkjarar same vern som bar
nelova gir norske barn, S. tid. 2181-2182 
(17.2.88). 

23. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om utbeta
linger fra landets sosialkontoreT til utlen-

dinger uten oppholdstillatelse og som er 
ettersøkt av politiet for utvisning, S . tid. 
2187 (17 .2.88). 

24. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et full
verdig skoletilbud til asylsøkeres barn, 
S.tid. 2257-2258 (24.2.88). 

25. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å syte 
for å skaffa ei oversikt over kor mange 
asylsØkjarbarn som til kvar tid er i landet, 
S.tid. 2271 (24.2.88). 

26. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å etable
re eit forsvarleg mottak for ungdom og 
mindreårige asylsØkjarar, S.tid. 2271-
2272 (24.2.88). 

27. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om politiet 
som har gjennomført massekontroll av 
mørkhuda personar i aksjonen «Gyldig le
gitimasjon», S.tid. 2520 (16.3.88). 

28. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om den 
lange saksbehandlingstiden for arbeids
tillatelse for utenlandske eksperter, S. tid. 
2884 (13.4.88). 

29. Sp.spm. fra Svein Alsaker om en prisfast
settelse på en flyktningleilighet i Bergen 
kan være i samsvar med den sosiale mål
setting FL YBO bør ha, S. tid. 3090-3091 
(27.4.88). 

30. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om at ut
lendinger som ikke har fått asyl i Norge er 
blitt arrestert ved ankomsten til sitt hjem
land, S.tid. 3366-3367 (18.5.88). 

31. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om vi
dereføring av prosjekt for psykososialt 
team for flyktninger i Norge, S. tid. 3368-
3369 (18.5.88). 

32. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om den ju
goslaviske familien Ljajic som ikkje får 
bli i Noreg, S.tid. 3694-3695 (1.6.88). 

33. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om avs
lag på søknad om politisk asyl for chilene
ren Rolando Perez Zelaya, S.tid. 3696 
(1 .6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om utlendingers adgang til riket og 

deres opphold her (utlendingsloven). 
(Vedlegg: l. Liste over høringsinstanser 
til fremmedlovutvalgets utredning NOU 
1983:47 og de som har avgitt uttalelse. 2. 
Utdrag av flyktningekonvensjonen av 28. 
juli 1951. 3. Passkontrolloverenskomsten 
mellom Danmark, Finland, Norge og Sve
rige av 12. juli 1957 med endringer av 27. 
juli 1979. 4. Forskrifter om forlenget inn
vandringsstopp, fastsatt ved kgl. resolu
sjon 12. desember 1975 med senere end
ringer. Jf. NOU 1983: 47 Ny frem.medlov. 
Leder: Torkel Opsahl.) 
Ot.prp. 46 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 92, O.tid. 805-859 (7.6.88), 
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Besl. O. 103, L.tid. 108-111 (11.6.88). Lov av 
24. juni 1988. 
(l forslag om utsettelse ble ikke bifalt. 48 

forslag i Odelstinget og 5 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. Il sak 9.) 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
504 Utlendingsdirektorat 
505 Mottak og integrering av asylsØ

kere, flyktninger og innvandrere 
583 Selskapet for innvandrer- og flykt

ningeboliger 
2. Omorganisering av introduksjonspro

gram for fremmedspråklige. Opprettelse 
av 2-års engasjementer, kap. 521. 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1217-1301, 
1320 (29.11.88). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
231 Tilskudd til grunnskolen utenfor 

sektortilskuddet 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det offent
liges ansvar 

n. Alminnelige saker: 
l. Innvandringspolitikken. 

(Vedlegg: l. Utenlandske statsborgere i 
Norge 1.7.1987. Tabell. 2. Alderssammen
setningen i totalbefolkningen og i den 
utenlandske befolkningen. 3. Utenlands
ke statsborgeres valgdeltakelse i 1983 og 
1987. 4. Forskrift om innvandringsstopp 
og vilkår for arbeidstillatelse. 5. Oversikt 
over tildeling av forsøksmidler fra Kom
munaldepartementet. 6. NKS-Protokol
len 1988.) 
St.meld. 39 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), Innst. S. 5, S.tid. 427-481 (1.11.88). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. 

(Kap. 640, refusjon til kommuner for utgif
ter til hjelp til flyktninger og asylsøkere, 
kap. 642 Flyktningehjelp.) St.prp. 33, ref. 
S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 1569-1570 
(5.12.88). 

3. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Kap. 231, norsk- og 
morsmålsopplæring for fremmedspråkli
ge.og kap. 285 Voksenopplæring for flykt
ninger og innvandrere.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 999, Innst. S. 50, S.tid. 
1677-1678 (8.12.88). 

4. Samtykke til ratifikasjon med visse forbe
hold av en europeisk konvensjon av 24. 
november 1977 om fremmedarbeideres 
rettsstilling. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 7, ref. S.tid. 34, lnnst. S. 25, S.tid. 
1915-1916 (15.12.88). 

5. Endringer på bevilgningene under Kom
munal- og arbeidsdepartementets bud
sjett for 1988. (Kap. 504 Utlendingsdirek
toratet, kap. 505 Mottak og integrering av 
asylsøkere, flyktninger og innvandrere.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 999, Innst. S. 56, S.tid. 
2021-2022 (15.12.88). 

6. Den konstitusjonelle kontrollen med 
Kommunal- og arbeidsdepartementet si 
forvalting av statsinteressene i Selskapet 
for innvandrerboliger (SIBO), Selskapet 
for industrivekstanlegg (SIV A) og Den 
norske Stats Husbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 128, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

7. Søknad fra Karen Jørgensen om å bli na
turalisert norsk borger. 
Ref. S.tid. 3828, Innst. S. 211, S.tid. 3986 
(1.6.89). 

8. Tillegg i bevilgningen for 1989 under kap. 
440 Politiet for å dekke politiets utgifter i 
forbindelse med asylsØkerbehandlingen. 
St.prp. 134, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 293, 
S.tid. 5064-5066 (19.6.89). 

9. Møre og Romsdal fylkesting sender utta
lelse datert 5. juni om behandlingen av 
flyktningebarn i Norge. Ref. S.tid. 5133 
(20.6.89), og vedlagt protokollen. 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å la lokale 

entreprenører bygge boliger til flykt
ninger og asylsØkere i Alta, S.tid. 404-405 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å sikre 
avgjørende opplysninger om asylsøkere 
ved første avhør hos fremmedpolitiet, 
S.tid. 762 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om når 
meldingen om opplæring og undervis
ning av fremmedspråklige kommer til 
Stortinget, S.tid. 789-790 (16.11.88). 

4. Sp.spm. fra Leiv Blakset om mangel på 
nynorske lærebøker til norskopplæring 
for innvandrarar, S.tid. 1010-1011 
(23.11.88). 

5. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om 30 asyl
søkjarfamiliar med til saman 60 barn i 
Bergensområdet som har fått avslag på si
ne søknader, S.tid. 1337 (30.11.88). 

6. Sp.spm. fra Ashild Hauan om prost Olaf 
B. Dal som har synspunkter i strid med 
hva Stortinget og kirken har uttalt om 
innvandringsspørsmålet, S.tid. 1343-1344 
(30.11.88). 

7. Sp.spm. fra Svein Alsaker om en chilensk 
flyktning som er besluttet utvist, S.tid. 
2290 (18.1.89). 

8. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om utvis
ning av tre asylsøkere fra Afghanistan, 
S.tid. 2290-2291 (18.1.89). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om undervis
ning av flyktninger og asylsØkere må skje 
i offentlig eide bygninger, S.tid. 2306 
(18.1.89). 

10. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å 
omgjøre utvisningsvedtakene for asylsØ
kerne Carlos Cuellar, N ana Kofi og Metin 
Demin som har vært utsatt for tortur i sine 
hjemland Chile, Ghana og Tyrkia, S.tid. 
2420-2421 (25.1.89). 

11. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om ankeret
ten ved avslag på asylsØknader og om da
gens praksis er forsvarleg, S. tid. 2538-
2539 (8.2.89). 

12. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om reduksjon 
av undervisning av framandspråklege 
elevar i Oslo, S.tid. 2727-2728 (22.2.89). 

13. Sp.spm. fra Lars Velsand om at en rekke 
asylsøkere med små barn og med langva
rig opphold i Norge nå skal sendes ut av 
landet, S.tid. 2782 (8.3.89). 

14. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om muslimer 
som støtter Kho1n,f!inys befaling om å dre
pe forfatteren Rushdie og hvilke konse
kvenser for norsk innvandringspolitikk 
dette vil medføre, S.tid. 2783-2784 (8.3.89). 

15. Sp.spm. fra Harald Synnes om amnesti 
for asylsØkere som har vært i Norge ett år 
eller mer, S.tid. 2784-2785 (8.3.89). 
(Jf. neste sak) 

16. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om integre
ringsaspektet ved rettslig prøving av opp
holdstillatelse for asylsøkere, S.tid. 3036-
3037 (5.4.89). 
(Jf. jf. forrige sak) 

17. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om negative 
erfaringar med statlege mottak og mang
lande oppfølging frå styresmaktane over
for asylsØkjarbarn, S.tid. 3370-3371 
(26.4.89). 

18. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om omskolering og/eller yrkesforbere
dende kurs for asylsøkere med oppholds
tillatelse, S.tid. 3422 (3.5.89). 

19. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å res
pektere asylsØkjarar sin rett til å få saka si 
vurdert av domstolane før dei sendast ut 
av landet, S.tid. 3467-3468 (10.5.89). 

20. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om spred
ning av propagandamateriell med rasis
tisk innhold til skoler og husstander, 
S.tid. 3470-3471 (10.5.89). 

21. Sp.spm. fra Solveig Sollie om utlen
dingers bruk av vielsesattest som et mid
del til å skaffe seg oppholdstillatelse i Nor
ge, S.tid. 3763-3764 (24.5.89). 

22. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om to sovjetiske kvinner som ble nektet 
turistvisum til Norge i forbindelse med 
deltakelse på Nordisk Samekvinnekonfe
ranse, S.tid. 3764-3765 (24.5.89). 

23. Sp.spm. fra Kjell Furnes, framsatt av Hel
ga Haugen om afghanske asylsØkjarar 
som har fått avslag på sine søknader, 
S.tid. 3766 (24.5.89). 

24. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om orga
nisasjonen SOSRasisme som ble nektet å 
delta i 17. mai-toget i Kristiansand, S.tid. 
3954 (31.5.89). 

25. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om of
fentliggjørelse av rapporter om hva som 
venter asylsØkere som sendes tilbake til 
Chile, S.tid. 3955 (31.5.89). 

26. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om beskjed 
til dei asylsØkjarar som kommer inn un
der 15-månadersregelen om å få bli i lan
det, S.tid. 3955-3956 (31.5.89). 

27. Sp.spm. fra Aase Moløkken om utvisning 
av foreldreløse asylsØkerbarn, S.tid. 3958-
3959 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Landsstyret i Folkebevegelsen mot inn

vandring sender anmodning om at Odels
tinget reiser tiltale for riksrett mot 5 med
lemmer av Regjeringen, for å ha bevirket 
eller medvirket til at innvandringsstop
pen ikke er blitt gjennomfØrt og håndhe
vet i overensstemmelse med Stortingets 
vedtak. 
Ref. O.tid. 12 (17.11.88), og vedtatt henlagt. 
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INTERNASJONAL RETT 

Omfatter bl.a.: Folkerett, Genevekonvensjonen, HaagdomstiZen, havrettsspørsmål. 
Se også: EUROPARÅDET, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT SAMARBEID, MEN
NESKERETTIGHETER, NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTEN
RIKSSAKER. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om ut
vising av palestinske innbyggere fra 

1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om uten

riksministeren vil bringe saken om Iraks 
bruk av nervegass i Kurdistan inn for FN 
eller andre organer, S.tid. 2868-2869 
(13.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. A) Lov om anerkjennelse og fullbyrding 

av utenlandske avgjørelser om foreld
reansvar m.v. og om tilbakelevering av 
barn. B) Lov om samtykke til ratifikasjon 

israelsk okkupert område i strid med Ge
nevekonvensjonens bestemmelser, S. tid. 
889-890 (27 .11.85). 

av Europarådkonvensjonen 20. mai 1980 
om anerkjennelse og fullbyrding av av
gjørelser om foreldreansvar og om gje
nopprettelse av foreldreansvar og Haag
konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivi
le sider ved internasjonal barnebortfø
ring. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk og 
fransk tekst med norsk oversettelse.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 390, Innst. O. 84, 0.
tid. 860-863 (7 .6.88), Besl. O. 105, 106, L. tid. 
111 (11.6.88). Lov av 8. juli 1988. 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
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l 

l 

l 
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l 

l 
l 

l 
l 
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INTERNASJONALT SAMARBEID 

Se også: EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET), EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, 
FREDSARBEID, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONAL RETI, NATO (POLITISKE 
SPM), NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER, UT
VIKLINGSHJELP, ØKONOMISK SAMARBEID. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
40 l Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1601 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 824-887 
(26.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 

120 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner 

122 Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 

802 Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 

Budsjett-kap.: 
1405 Tilskudd til internasjonalt 

miljøvernsamarbeid 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
301 Deltaking i internasjonale 

organisasjone 
367 Europeiske vitenskaplige 

samarbeidstiltak 

U. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Stockholmkonferansen om 
nedrustning og tillitsskapende tiltak, 
Konferansen om Sikkerhet og Samarbeid 
i Europa, Eureka-samarbeidet.) 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 

2. Samtykke til tiltredelse av en overens
komst av 10. mai 1973 om opprettelse av 
Det europeiske laboratorium for moleky
lærbiologi. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 2857, Innst. S. 207, 
S.tid. 3103 (10.6.86). (Jf. sak 3.) 

3. Tillegg til løyvinga på statsbudsjettet for 
1986 i samband med norsk medlemskap i 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 
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Det europeiske laboratorium for moleky
lærbiologi (EMBL). 
St.prp. 83, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 217, 
S.tid. 3116 (10.6.86). (Jf. sak 2.) 

4. Norges deltakelse i det internasjonale 
samarbeid. 
(Vedlegg: l. Nærmere om Norges delta
kelse i det multilaterale samarbeidet. 2. 
Oversikt over Norges utenriksstasjoner 
pr. 1.1. 1985. 3. Utenriksdepartementets 
organisering.) 
St.meld. 52 (1984-85), ref. S.tid. 268. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 58 - se neste 
sak.) 

5. Tilbaketrekking av St.meld. 52 for 1984-85 
om Norges deltakelse i det internasjonale 
samarbeid. 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3102, Innst. S. 224, 
s. tid. 3224 (13.6.86). 

6. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Krisen i det internasjonale 

samarbeidet, trekantforholdet USA, Sov
jetunionen og De europeiske fellesskap 
Eureka-samarbeidet, Stockholmskonfe
ransen.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
forhold til Eurekaprosjektet, S.tid. 482-483 
(13.11.85) 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om påstand 
om fengselsstraffer på inntil 20 år for nær
mere 800 tillitsmenn i fagforbundet DISK 
i Tyrkia, og avholdelse av et Europaråds 
møte i Tyrkia, S.tid. 2005-2006 (12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Marit Løvvig om hva som kan 
gjøres for å trekke norske gjesteforelesere 
ved utenlandske universiteter mer med i 
Norges kulturelle samarbeid med utlan
det, S.tid. 2043 (19.2.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
40 l Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17.11.86). 
Budsjett-kap.: 
l 00 l Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
160 l Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner 

122 

802 

Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 
Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1405 Internasjonalt miljøvernsam

arbeid 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
30 l Deltaking i internasjonale 

organisasjoner 
367 Europeiske vitenskaplige sam

arbeidstiltak 
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D. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1986 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
367, tilskudd til Den europeiske organisa
sjon for partikkelfysikk (CERN).) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 981, Innst. S. 29, S.tid. 
1266 (1.12.86). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (KSSE-prosessen, nord/sør
forholdet, u-landenes gjeldsbyrde, flykt
ningproblemet, FN s finansielle krise.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

3. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Den europeiske romorganisa
sjon (ESA) om Norges tiltredelse til Den 
europeiske romorganisasjons Konven
sjon med tilhørende betingelser og vilkår. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 29, Innst. S. 31, S.tid. 
1572-1574 (9.12.86). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, J ernba
netransport og Post.(Kap. 1301 Deltakelse 
i internasjonale organisasjoner.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 982, Innst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86). 

5. Norsk romvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: l Norsk 
romvirksomhet. Leder Finn Lied.) 
St.meld. 13 ref. S.tid. 43, Innst. S. 102, 
S.tid. 2578-2595 (19.3.87). 

6. Interp. fra Svein Alsaker om virkemidler 
for å hindre at internasjonale terroristor
ganisasjoner får fotfeste i Norge. 
S.tid. 2611-2627 (20.3.87). 

7. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (FN -organisasjonen, Verdens
kommisjonen for miljØ og utviking, ver
densøkonomien, u-landenes gjeldspro
blemer og råvarespørsmål, boikotten av 
Sør-Afrika, oljepolitikk, en internasjonal 
fredskonferanse for Midtøsten, krigen 
mellom Irak og Iran, Afghanistankonflik
ten, Contadora-planen for Mellmn-Ameri
ka, Contras i Nicaragua, sikkerhets- og 
nedrustningspolitikk, utviklingen i Sov
jetunionen, Geneveforhandlingene, mu
lighetene for kjernefysisk nedrustning, 
øst/vest- og vest/vest-forholdet, Norges 
forhold til USA og Canada, nordområde
ne, sokkelvirksomhet i Barentshavet, re
gulering av fisket rundt Svalbard, NATO
samarbeidet, EF.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

8. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Til
skudd til Nordisk Ministerråd, N ordiska 
Halsovårdshøgskolan, Vest-Norden-fon
det.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

802 Deltaking i internasjonal..e 
organisasjoner. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva 

statsministeren vil gjøre for å få en aktiv 
oppfØlging i Norge av anbefalingene i FN
kommisjonsrapporten om miljØ og utvik
ling, S.tid. 3345-3346 (20.5.1987). 
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1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Justis- og potitideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
401 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og vi
tenskapsdepartementet, Kommunal- og 
arbeidsdepartementet, Finans- og tollde
parteme;ttet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1601 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1405 Internasjonalt miljøvern

samarbeid 
(Jf. neste sak.) 

5. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1405. 
(Opprettelse av engasjementer til oppføl
ging av Verdenskommisjonens rapport.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87). 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale 

organisasjoner 
7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Departementet for utviklingshjelp og De
partementet for handel og skipsfart. 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner m v 

122 Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 

802 Deltaking i internasjonale 
organisasjoner m v 

(Jf. sak 10.) 
8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirkeog undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
301 Deltaking i internasjonale 

organisasjoner 
367 Europeiske vitenskapelige 

samarbeidstiltak 
9. Norges deltakelse i ESAs ARIANE-5 og 

COLUMBUS-programmer. Endring av 
bevilgningsforslaget for 1988 under kap. 
924, Romvirksomhet. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 934, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 (4.12.87). 
(Jf. Ill, sak 2) 

10. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 120 Deltaking i internasjo
nale organisasjoner.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak 7.) 

11. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 900 Næringsde
partementet, tilskudd til internasjonale 
organisasjoner.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjettinnst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sak 7.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
367, norsk deltaking i internasjonale 
forskningsinstitusjoner/-program.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Den vesteuropeiske union 
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(VEU), sikkerhetspolitisk samarbeid, in
ternasjonaliseringsprosess.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689- 1768 (15.12.87). 

3. Interp. fra Per Aas om tiltak for å utvide 
kontakten mellom ungdom særlig fra Øst
og Vest-Europa, S.tid. 2588-2598 (22.3.88). 
(l forslag fra Per Aas oversendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om gjennomføring av et vannkraftpro
sjekt i Malaysia med skadevirkning for 
tropisk regnskog og trussel for livsgrunn
laget til 20.000 mennesker, S.tid. 542-543 
(11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Reidar Due om nei til norsk 
deltakelse i Hermesprosjektet, S.tid. 2118-
2119 (10.2.88). 

3. Sp.spm. fra Koritzinsky, framsatt av As
bjørn WikestadN orge overveier å melde 
seg inn i «International Centre for Gene
tie Engineering and Biotechnology », 

S.tid. 2867-2868 (13.4.88). 
4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om vur

dering av norsk forskning på bioteknolo
gisk område, S.tid. 2869 (13.4.88). 

5. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva 
der er gjort for å påvirke land som USA, 
Storbritannia og Vest-Tyskland til å ved
ta mer omfattende Økonomiske sanksjo
ner mot Sør-Afrika, S.tid. 3331 (11.5.88). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om etterret
ningssamarbeid mellom Norge og Israel, 
S.tid. 3425-3426 (25.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S. tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 

401 Deltakelse i internasjonale 
organisasjoner 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1001 Deltakelse i internasjonale orga

nisasjoner 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1301 Deltakelse i internasjonale orga

nisasjoner 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1470 Internasjonalt miljøvernsamar

beid 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
{1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

120 3120 Deltaking i internasjonale orga
nisasjoner m v 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
{8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
301 Deltaking i internasjonale orga

nisasjoner 
367 Europeiske vitenskapelige samar

beidstiltak 

O. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning på statsbudsjettet 1988, Kap. 

922, post 7 4 (ny), Tilskudd til fransk-nors
ke samarbeidsprosjekter innen teknologi. 
{Fransk-Norsk Stiftelse (FNS).) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 33, Innst. S. 13, S.tid. 
497-500 (2.11.88). 

2. Samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 
11. oktober 1973 om opprettelse av Det eu
ropeiske senter for middels-lange vær
varsler. 
(Vedlegg: Konvensjonen 11. oktober 1973 
med tillegg og protokoll. (Engelsk tekst 
og norsk oversettelse).) St.prp. 3, ref. 
S.tid. 34, Innst. S. 22, S.tid. 772 (10.11.88). 
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3. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1988 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
367- kontingent til CERN.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 998-999, Innst. S. 41, 
S.tid. 1677 (8.12.88). 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. 
(Nordområdene, øsUvest-forholdet, 
KSSE-prosessen, konvensjonell styrkere
duksjon i Øst-Europa, atomvåpenfri sone 
i nordisk område, det europeisk politiske 
samarbeid (EPS) og utvidelsen av Den 
vesteuropeiske union (VEU), statsminis
ter Rysjkovs besøk i Oslo januar 1988, 
avgrensningsspørsmålet i Barentshavet, 
fiskevernsonen ved Svalbard, EF/EFTA
samarbeidet, nord/sør-forholdet, u-lande
nes gjeldsproblemer, Midtøsten-konflik
ten, FN-styrkene, dialog mellom PLO og 
USA.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

5. Interp. fra Jo han Buttedahl om å styrke 
Utenriksdepartementets kompetanse og å 
få en internasjonal rettsinstans vedrøren
de miljØspØrsmål. 
S.tid. 3438-3450 (8.5.89). 

6. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det europeiske 
Økonomiske fellesskap om forskning og ut
vikling på miljøvernområdet. 
(Vedlegg: Samarbeidsavtalen i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 

St.prp. 86, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 192, 
S.tid. 3694 (22.5.89). 

7. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap på området medi
sin- og helseforskning. 
(V ed legg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 220, 
S.tid. 4337 (9.6.89). 

8. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap om en plan for å 
stimulere det internasjonale samarbeid 
og den internasjonale utveksling som er 
nødvendig for europeiske vitenskapelige 
forskere (SCIENCE). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) St.prp. 121, ref. S.tid. 
3835, Innst. S. 248, S.tid. 4337 (9.6.89). 

9. Norges deltakelse ved verdensutstil
lingen i Sevilla 1992. 
(Markering av 500-årsjubileet for Colum
bus første reise til Amerika.) 
St.prp. 127, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 249, 
S.tid. 4338 (9.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aas om et internasjonalt 

samarbeidssystem for heving av skips
vrak som kan innebære fare for radioak
tiv forurensning av havet, S.tid. 3261 
(19.4.89). 
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JERNBANER 

Omfatter bl.a.: JernbaneansvarsZoven, jernbanelaven, jernbanetransportlaven, Linjegods als, 
Norges Statsbaner (NSB). 
Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved Norges Stats baner har minst 
50 pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 3. Budsjettfor
slag for 1986 fra Statsbanene.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
,A51 5451 Statsbanene 

n. Alminnelige saker: 

l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Jernbanetransport og Tele
kommunikasjoner. (Endring NSBs 
driftsbudsjett.) 
St. prp. 30, ref. S .tid. 809, Innst. S. 34, 
S.tid. 1296-1298 (4.12.85). 

2. Valg av medlemmer med varamedlem
mer til Jernbanerådet. 
Innst. S . 64, S.tid. 1633 (16.12.85). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S .tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
2451 Statsbanene 

4. Lønnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport
subsidier, J ernbanetransport,Post og 
Telekommunikasjoner. 

St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
s. tid. 3689-3693 (20.6.86). 
(l forslag fra Steinar Eriksen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Johan Nyland, framsatt av 
Age Hovengen, _ om flere togstopp i Moel
ven, spesielt for ekspresstogene, S.tid. 
1278-1279 (4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om å bedre 
regulariteten i togrutene for NSB, S.tid. 
1916 (29.1.86). 

3. Sp.spm. fra Georg Apenes om irregulari
teten på Østfold-banen og en revisjon av
NSBs befordringsvedtekter, S.tid. 2008 
(12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om bevilgninger 
slik at NSB kan få lokomotiver og vogn
materiell nok til å holde togrutene, S.tid. 
2089 (26.2.86). 

5. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om et sovjetisk forslag om forlengelse av 
jernbanen mellom Murmansk og Nikel til 
Kirkenes, S.tid. 2193 (12.3.86). 

6. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om en om
strukturering av NSB som vil gi Økt perso
nell-konsentrasjon i sentrale deler av lan
det, S.tid. 2312-2313 (19.3.86). 

7. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om søkna
der om løyve for ekspressbussruter paral
lelt med og i konkurranse med NSBs tog
tilbud, S.tid. 2413-2414 (16.4.86). 

8. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om NSBs 
vedtak om en rasjonalisering og endring 
av hoveddistriktsstrukturen vil bli lagt 
fram for Stortinget, S.tid. 2450-2451 
(23.4.86). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om forkorting 
av reisetiden på Vestfoldbanen Skien -Os
lo, S.tid. 2799 (21.5.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved Norges Statsbaner har minst 
50 pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 3. Budsjettfor
slag for 1987 fra Statsbanene.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
2451 5451 Statsbanene 

U. Alminnelige saker: 
l. Uttalelse fra Fauske formannskap om vi

dereføring av Nord-Norgebanen. 
Ref. S.tid. 30 (6.10.86), og vedlagt protokol
len. 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, Jernba
netransport og Post. (Kap. 2451 Statsba
nene, økning av driftstilskudd.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 982, Innst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86). 

3. Diverse saker vedrørende Vegformål, 
Jernbanetransport og Post. (Bortfeste av 
NSBs tomt på Sørenga i Oslo til Oslo hav-
nevesen.) . 
St. prp. 62, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 107, 
S.tid. 2658 (30.3.87). 

4. Nordre Land kommunestyre sender 
henstilling om at Valdresbanen blir opp
rustet og modernisert. 
Ref. S.tid. 3083 (5.5.87), og vedlagt proto
kollen. 

5. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. (Krøderbanen som 
museumsjernbane.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, lnnst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
2451 Statsbanene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om de 

stadige store forsinkelser på Østfoldba
nen, S.tid. 1999-2000 (21.1.87). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om regler for 
effektivisering av NSB, fastlagt av Stor
tinget, forsinker og til dels hindrer ned
leggelse av ulønnsomme virksomheter, 
s. tid. 2072-2073 (28.1.87). 

3. Sp.spm. fra Odd HolØs om nedlegging av 
persontrafikken på jernbanen mellom 
Mysen og Sarpsborg, S. tid. 2337-2338 
(18.2.87). 

4. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om å gjøre 
NSB mer konkurransedyktig på trans
portsektoren, S.tid. 2339 (18.2.87). 

5. Sp.spm. fra Brita Borge om NSBs planer 
for Bergensbanen blir samordnet med 
fremdriften av stamveien Bergen-Oslo 
gjennom Voss, S. tid. 2383 ( 4.3.87). 

6. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om eier
strukturen i Linjegods AlS, S.tid. 2383-
2384 (4.3.87). 

7. Sp.spm. fra Reidun Andreassen, framsatt 
av Tom Thoresen, om forholdene for 
funksjonshemmede på Østfoldbanen, 
S.tid. 2656-2657 (25.3.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 12. august 1848 indehol

dende særskilte Bestemmelser angaaen
de Anlæg af Jernveie til almindelig Be
nyttelse og lov 10. juni 1977 nr. 73 om jem
baneansvar overfor reisende (jernba
neansvarslova). (Delegasjon av takstmyn
dighet til fylkeskommuner for skinne
gående transport.) 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 283, Innst. O. 62, 
O.tid. 390-391 (27.5.87), Besl. O. 68, L.tid. 
75 (3.6.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved NSB har minst 50 pst. av aksje
ne eller ved aksjeeie eller kontroll med 
selskapsinteresser har en dominerende 
innflytelse. 3. Budsjettforslag for 1988 fra 
Stats banene.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
2451 5451 Statsbanene 

2. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988. 
(Fullmakt til salg av eiendommer. Komi
teens innstilling vedr. investeringsram
mene ble ikke bifalt.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1869-1949 (salderingsdebatt 
17.12.87). 
(2 forslag fra Ole Gabriel Ueland bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1987 

vedrørende Jernbanetransport. (Kap. 
2451 Statsbanene, kostnadssprekk på 
prosjektet dobbeltsporseksjon Vestby.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 705, Innst. S. 24, 
S.tid. 1039- 1107 (27.11.87). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 
vedrørende Vegformål, Jernbanetrans
port, Postverket og Statens teleforvalt
ning m.v. (Forprosjekt for Østbanehallen, 
utgiftsfordeling for jernbaneprosjektet 
Voss-Bulken, samordning av vedlike
holdsfunksjonen i Bergen distriktJverk
stedet Kronstad.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2599, Innst. S. 162, 
S.tid. 3108- 3117 (28.4.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

3. Et nytt Økonomisk styringssystem for Nor
ges Statsbaner. 
(Vedlegg: l. Sammendragskapitlet i NOU 
1987:5. 2. Hovedtrekk fra høringsuttalel
sene. Særskilt vedlegg: NOU 1987:5 Nytt 
økonomisk styringssystem for Norges 
Statsbaner. Leder Steinar Killi.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 208, 
S.tid. 3719- 3736 (2.6.88). 
(l forslag fra Hans J. Røsjorde sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

4. Trafikkomlegginger på NSBs sidebaner 
og enkelte lokale togstrekninger på stam
nettet. 
(Vedlegg: l. Fylkeskommunenes uttalel
ser. 2. Uttalelse fra styret i NSB.) 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 240, 
s. tid. 3736- 3775 (2.6.88). 
(13 forslag, hvorav 10 ikke bifalt og 3 for
slag oversendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Johan Nyland, Mona Røkke og Hall
grim Berg og fra Hans J. Røsjorde - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. 
(Revidert budsjettforslag for l 88.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen- Kronesendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om sikring av 

livsfarlige planoverganger, S.tid. 105-106 
(21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om de nye tysk
produserte lokomotivene på Dovrebanen 
som bare kan trekke 7-8 vogner, S.tid. 719 
(18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om bevil
gede penger til NSB for montering av te
lefon i togsettene, S.tid. 1279- 1280 
(2.12.87). 

4. Sp.spm. fra Tom Thoresen om probleme
ne på Østfold-banen, spesielt i vinterse
songen, S.tid. 1280 (2.12.87). 

5. Sp.spm. fra Age Hovengen om nedlegging 
av våre sidebaner, S.tid. 2120-2121 
(10.2.88). 

6. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om nedleg
ging av tømmertransporten på Valdres
banen og Numedalsbanen, S. tid. 2121-
2122 (10.2.88). 

7. Sp.spm. fra Torgunn Aas Reggestad om 
en tungvint ordning med omlasting fra 
bil eller bane til godsvogn på Numedals
banen, S.tid. 2123 (10.2.88). 

8. Sp.spm. fra Bente Bakke om togforsinkel
sene på Østfoldbanen, S. tid. 2262-2263 
(24.2.88). 

9. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om hva som 
kan gjØres for å hindre redusering av tog
serveringen P4 strekningene Oslo - Lille
hammer og Oslo- Røros, S.tid. 2517-2518 
(16.3.88). 
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10. Sp.spm. fra Thea Knutzen om en Narve
sen-bestemmelse om at alle vareleveran
ser i Nord-Norge skal overføres til Nord
Norges Salgslag, S.tid. 3364-3365 (18.5.88). 

11. Sp.spm. fra Arve Berg om å beholde en 
ordning med stopp på signal for nattoge
ne på strekningen Bjorli-Andalsnes, 
S.tid. 3366 (18.5.88). 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Resultatutvikling i AlS Aust-Agder 
Trafikkselskap.) 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Beretning fra 
selskap der staten ved NSB har minst 50 
pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 2. Budsjettfor
slag for 1989 fra Statsbanene.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2451 5451 Statsbanene 
(l forslag fra Lars Lefdal pva. H., KrF og 
Sp bifalt.) 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. (Re
sultatutvikling i AlS Aust-Agder Trafikk
selskap.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Jernbanetransport. (Tilleggs
hev. og salg av godsarealer på Kjørbo i 
Sandvika.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, lnnst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Leveringsavtale mellom EB Strømmens 
Verksted AlS og Norges Statsbaner om le
veranser av rullende materiell - revisjon 
av hovedavtalen. 
St.prp. 49, ref. S.tid. 1853, Innst. S. 84, 
S.tid. 2480-2482 (31.1.89). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport og Telekommunika
sjoner. (Retningslinjer for avhending av 
fast eiendom i forbindelse med nedleg
ging av sidebaner alternativ drift av Nu
medals- og Valdresbanen.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 111, 
S.tid. 2949-2961 (30.3.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Konstitusjonelle antegnelser.) (Øko
nomisystemet ved NSBs reisebyråer.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Bortfeste av areal på Oslo 
Sentralstasjon til sekundærbebyggelse. 
Salg av feriehjemmet «Sveabo» i Mo
dum.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S.tid. 4171-4181 (6.6.89). 

6. Norsk jernbaneplan 1990-1993. (Iverkset
ting av nytt styringssystem for NSB. Pla
ner for kjørevegen og for trafikkdelen.) 
(Vedlegg: Kjørevegsavgift.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 246, 
S.tid. 4658-4688 (14.6.89). 
(5 forslag, hvorav l fra Inger Pedersen 
m.fl. sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I. 2 forslag om 
NSBs bilruter og NSBs reisebyrå, hen
holdsvis fra Anders C. Sjaastad pva. H, 
KrF og Sp og fra Per Aas pva. KrF og Sp 
bifaltes.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Hovengen om å utsette 

nedleggelsen av Valdresbanen til ut
gangen av mai 1989, S.tid. 414-415 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om en ru
teendring for persontrafikken på jernba
nestrekningen Porsgrunn Tinnoset, S.tid. 
1334 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om feilak
tig statistikk for reisende på Bratsbergba
nen, S.tid. 1335 (30.11.88). 

4. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om et for
slag fra Gjerstad kommune til ny lokalise
ring av stasjon på Sørlandsbanen for 
dekning av østregionen i Aust-Agder, S. 
tid. 2228 (11.1.89). 
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5. Sp.spm. fra Hans Frette om rullestolbru
kere som mellom Stavanger og Egersund 
må sitte i godsvogn, S.tid. 2429-2430 
(25.1.89). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om avvikling av 
NSBs persontrafikk mellom Oslo og Skien, 
s. tid. 2430 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Lars Velsand om en nyopp
rettet bussrute som går parallelt med ek
sisterende togruter Jaren - Oslo, S ." tid. 
2499-2500 (1.2.89). 

8. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om avhending 

av NSBs eierandel i Linjegods AlS eller at 
NSB bruker sin eierandel til å få en pro
fesjonell og markedsmessig styring av 
selskapet, S.tid. 2625 (15.2.89). 

9. Sp.spm. fra Bente Bakke om det reduserte 
rutetilbud på Østfoldbanens østre linje 
mellom Sarpsborg og Skøyen, S. tid. 3380 
(26.4.89). 

10. Sp.spm. fra Inge Staldvik om overfØring 
av tømmertransporten mellom Formofoss 
og Skogn fra jernbane til trailere, S.tid. 
3976-3977 (31.5.89). 
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JORDBRUK 

D_mfatter bl.a.: Fjelloven, floghavrelaven, hagebruk, kornforsyningslaven, nydyrking, plante
SJUkdomslaven, plantevernmiddelloven, Statens plantevern, såvarelaven. 
Se også: JORDLOVER, LANDBRUK, LANDBRUKSPRODUKTER, NATURSKADER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen-
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1132 4132 Statens plantevern 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

n. Alminnelige saker: 

l. Jordbruksoppgjøret 1986 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. (Inntektsutviklingen på mo
dellbrukene.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 266, 
S.tid. 3657-3688 (19.6.86). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Age Hovengen om ukontrol
lert nydyrking i våre beste jordbruksom
råder, S.tid. 226-227 (23.10.85) 
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2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om sysselset
tingsnedgang i jordbruket i utkant-Nor
ge, S.tid. 726-727 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om det store 
importlager av utenlandske epler når den 
norske fruktsesongen tar til , S.tid. 1902-
1903 (22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om likviditets
vansker for mange gårdbrukere fordi sta
ten ikke betaler ut dyrkingstilskott innen 
rimelig tid, S.tid. 1953-1954 (5.2.86). 

5. Sp.spm. frå Laila Steindal om sentralise
ringa av statlege arbeidsplassar som til 
dømes i Sogn og Fjordane ved saman
slåing av jordskiftekontora, S.tid. 1954 
(5.2.86). 

6. Sp.spm. fra Asle Amundsen om dispone
ring av ubrukte midler av fylkenes kvote 
for tilskott til nydyrking, S.tid. 2025 
(12.2.86). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å bevare en 
eiendom i Vestvågøy til jordbruksformål,\ 
S.tid. 2422-2423 (16.4.86). 

8. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om problemer for utbyggingsbrukene i 
Finnmark, S.tid. 2466 (23.4.86). 

9. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om a sik
re jordbrukerne i Nord-Norge tilstrek
kelig selveid jord, S.tid. 2965 (4.6.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1987 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 727-771 

1132 4132 Statens plantevern 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

n. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1986 - Endringer i 

statsbudsjettet 1986 og priser på jord
bruksvarer m.m. 
(Vedlegg: l. Jordbruksoppgjøret 1986. Av
setninger for 1986/87 fordelt på ulike pos
ter. 2. Produksjonstillegg, husdyr. 3. Pris
uttak, melkesektoren. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 2.7. 1986. 5. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr. 6. Protokoll 
fra forhandlingsmøte 6. juni 1986. 7. Ved
tak i Stortinget 19. juni 1986. 8. Posten 

«andre tiltak» over Landbrukets utbyg
gingsfond.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 79, Innst. S. 19, S.tid. 
1656-1678 (11.12.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 

plan for areal til golfbane i Bærum, S.tid. 
563 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om forbud mot gly
fosatsprØyting for å redusere bruken av 
giftige plantevernmidler i landbruket og 
skogbruket, S.tid. 2381 (4.3.87). 

3. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om midler til 
«Månaprosjektet» i Tinn, som omfatter 
flomsikring, kanalisering og nydyrking, 
S.tid. 2562-2563 (18.3.87). 

4. Sp.spm. fra Lars Velsand om å la Kjell 
Stubberud, som i 20 år har leid 45 daa dyr
ka jord tilhørende Gausdal prestegård, få 
fornyet sin leieavtale, S.tid. 3178-3179 
(13.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1985 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 656-704 

1132 4132 Statens plantevern 
1145 4145 Jordskifte m.m. 
(l forslag fra Arent M. Henriksen om 
kontroll med sprøytemiddelrester vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. JordbruksoppgjØret 1987 - Endringer i 

statsbudsjettet for 1987 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlings
møte den 9. juli 1987. 2. Jordbruksavtale 
1.7.1987 - 30.6.1988. 3. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1987. 4. Vedtak i 
Stortinget 12. juni 1987 om jordbruk
soppgjøret 1987. 5. Jordbruksoppgjøret 
1987. Avsetninger for 1987/88. 6. End
ringer for produksjonstillegg, husdyr. 7. 
Vedtekter for Landbrukets utbyggings
fond. 8. Nye satser for produksjonstil
legg, husdyr.) 

St.prp. 9, ref. S.tid. 48, Innst. S. 55, S.tid. 
1633-1665 (11.12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Interp. fra Ingrid Nylund om genteknolo
giens fØlger for jordbruks- og distriktspo
litikken m.v. S.tid. 2241-2252 (18.2.88). 
(2 forslag henholdsvis fra Ingrid Nylund 
og Kåre Gjønnes vedtatt sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om lavere inn

tekt pr. årsverk i jordbruket enn det som 
går fram av modellbrukene, S.tid. 2621-
2622 (23.3.88). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om herreds
agronomstillingen i Leka i Nord-Trønde
lag som skal stå ubesatt ut 1988 for å «spa
re penger», S.tid. 2623 (23.3.88). 

3. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om en gjen
nomgang av modellbrukssystemet, S.tid. 
2894-2895 (13.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 22. juni 1928 nr. 27 om lan

dets kornforsyning. (Bestemmelser om 
prisnivå på matmel, komtrygdordningen 
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og kornforretningens oppkjøpsvirksom
het.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 103, Innst. O. 20, 0.
tid. 159-160 (10.12.87), Besl. O. 21, L.tid. 19 
(16.12.87). Lov av 8. januar 1988. 

2. Endringer i lov av 5. april 1963 nr. 9 om 
plantevernmiddel m.v. og lov av 4. desem-

Jordbruk 

ber 1970 nr. 83 om handel med gjØdsel og 
jordforbedringsmidler m.v. (Hjemmel for 
miljøavgift.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 269, Innst. O. 36, 0.
tid. 287-288 (29.2.88), Besl. O. 49, L.tid. 28 
(3.3.88). Lov av 18. mars 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1989 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 901-951 

1132 4132 Statens plantevern 
1145 4145 Jordskifte m.m. 

U. Alminnelige saker: 
l. JordbruksoppgjØret 1988 - endringer i 

statsbudsjettet for 1988 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens forhandlingsutvalg og Norges Bon
delags forhandlingsutvalg 2.-3. juni 1988. 
2. Referat fra møte mellom Statens og 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
den 29. mai 1988. 3. Jordbruksavtale l. juli 
1988 - 30. juni 1990. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1988. 5. Jordbruks
oppgjøret 1988. Avsetninger for 1988-89 
fordelt på ulike poster. 6. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 73, 
S.tid. 2035-2055 (16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Framlegg frå Ole Gabriel Ueland om at 
Stortinget bed Regjeringa omgjera MiljØ
verndepartementet sitt vedtak om å fri
gjera ca. 4 70 mål på Forus til industrifor
mål. 

Dok. 8:46, ref. S.tid. 3650-3653, Innst. S. 
244, S.tid. 4279-4286 (8.6.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra Leiv 
Blakset pva. Sp. og SV sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) (Jf. 
STATSEIENDOMMER Il, 5.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Petersen om nye regler 

for import av dekorasjonsplanter og 
blomstrende planter, S.tid. 764 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre GjØnnes om Regje
ringen fremdeles er forpliktet på Stor
tingets vedtak om inntektsmålsetting for 
jordbruket, S.tid. 765-766 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Regje
ringens forhandlingsopplegg og opptre
den overfor GATT i forbindelse med Uru
guay-runden og importvern for jordbru
ket, S.tid. 2623 (15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Age Hovengen om de høye 
oppmålingsutgifter på landbrukseien
dommmer i Oslo-området, S.tid. 3156 
(12.4.89). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om ein gartnar 
i Vinje som har fått krav om etterbetaling 
av elavgift for oppvarming av eige driv
hus med straum frå eige kraftverk, S. tid. 
3168 (12.4.89). 

6. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om frigje
ring av jordbruksjord til industrifØremål 
på Forus i Sola, S.tid. 3262 (19.4.89). 
(Jf. Il, 2.) 
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JORDLOVER 

Omfatter bl.a.: Boplikt, delingslaven, gjerdelaven, granneloven, jordloven, jordskiftelaven, jord
vernlaven, konsesjonsloven, odelstakst. 
Se også: JORDBRUK, LANDBRUK, SKOGBRUK. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1984. 
St.meld. 95 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 95, S.tid. 1962-1969 (6.2.86). 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om en 
avgjørelse departementet har tatt i en 
odelsfrigjØringssak i Sør-Odal, S.tid. 2356 
(9.4.86). 

2. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om «Bente Stø
veren-saka» på Ringerike og prakti
seringa av konsesjons lova, S. tid. 2870-2871 
(28.5.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
avgjørelse i en odelsfrigjØringssak i Sør
Odal, småbruket Gudbrandstuen, S.tid. 
2872 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad og 
Gudmund Restad datert 19. desember 
1985 om tillegg til lov 28. juni 1974 nr. 58 
om odelsretten og åsetesretten. (Verdifast
setting ved odelstakst.) 
Dok. 8: 5, ref. O.tid. 88, Innst. O. 25, O.tid. 
152-153 (20.2.86). 
(Vedtatt sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

1986-87 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om å 

unngå reduksjon av partenes klagefrist i 
saker om å nytte statens forkjØpsrett i 
konsesjonssaker, S.tid. 311-312 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om at småbru
ker Jens Ryen og hans forfedre i Elgåda
len som har betalt en u rettmessig bygs
lingsavgift til staten, S.tid. 1636 (10.12.86). 

3. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om sider ved 
gjeldende gjerde- og beitelovgivning, 
S.tid. 2133 (4.2.87). 

4. Sp.spm. fra Lars Storhaug om å tolke 
jordloven slik at det blir lovlig å bruke 
dyrket og dyrkbar jord til produksjon av 
bl.a. juletrær og «pyntegrønt», S.tid. 2521-
2522 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om der legges 
opp til en mindre restriktiv jordvernprak
sis, S.tid. 2522-2523 (11.3.87). 

6. Sp.spm. fra Johan~· Løken om å overdra 

Haretonskogene i Asnes til private i over
ensstemmelse med jordlovens formåls
paragraf, S.tid. 2753 (1.4.87). 

7. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om be
handlingen av en delingssak i Nesna og 
om avgjørelsen skal legges til grunn i lig
nende saker, S.tid. 3364 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov

givningen i 1985. (Konsesjonsbehand
lingen av den såkalte SjØlie-saken i 1986.) 
(10 tabellvedlegg.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 29, Innst. S. 79, S.tid. 
2237-2265 (12.2.87). 
(2 forslag - begge trukket tilbake.) 

2. Endring i oreigningslova. (Hjemmel for 
ekspropriasjon til varmekraftverk.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 248, Innst. O. 43, 
O.tid. 285-286 (21.5.87), Besl. O. 57, L.tid. 
48 (29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Arne Alsaker Spilde datert 11. 

desember 1987 om endringar i jord- og 
konsesjonslovgivinga i samband med sta
tens forkjøpsrett ved kjøp og salg av 
landbrukseiendomar. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 1665, Innst. S . 101, 
S .tid. 2379- 2392 (1 .3.88). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

2. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1986. 
(Vedlegg til st.prp.: Tabeller. Vedlegg til 
innst. : Rettelse i tabell.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2356, Innst. S. 224, 
S.tid. 3614- 3629 (30.5.88). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

3. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov
givningen i 1987. 
(Vedlegg til st.prp.: Tabeller. Vedlegg til 
innst.: Brev av 25.5.88 fra Landbruksde
partementet til komiteen vedr. rettelse til 
st.prp.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 243, 
S.tid. 3614- 3629 (30.5.88). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om endring av 

gjerde- og beitelova slik at småfe-eierne 
ikke presses ut av beiteområdene, S.tid. 
2622-2623 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i rettergangslovgiv

ningen m.m. (Opphevelse av bestemmel
sen i odelsloven om obligatorisk med
dommerdeltakelse i odelssaker.) 
Ot.prp. 49 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 21, O.tid. 171-181 (10.12.87), 
Besl. O. 25, L.tid. 20 (16.12.87). Lov av 18. 
desember 1987. 

2. Endringar i lov om jordskifte o.a. av 21. 
desember 1979 nr. 77. 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 495, Innst. O. 69, 0 .
tid. 713-714 (26.5.88), Besl. O. 86, L.tid. 99 
(2.6.88). Lov av 7. juni 1988. 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Praktiseringen av jord- og konsesjonslov

givningen i 1988. 
(Vedlegg: Tabeller.) 
St.meld. 67, ref. S.tid. 4466 (12.6.89), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om avslag 

til Jens Erik Westberg om konsesjon på 
kjØp av Foss gård i Ullerøy, S. tid. 764-765 
(10.11.88). 

2. Gr.spm. fra Tora AasZand Houg om omre
gulering av et 700 mål jordområde på Jæ
ren til industriområde, S.tid. 1030-1031 
(23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Petter Thomassen om saksbe
handlingen av konsesjonssaker i Land
bruksdepartementet, S.tid. 2227 (11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om når Justisdepartementet vil legge 

fram forslag om endringer i odelsloven, 
S.tid. 3959 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov om jordskifte o.a. av 21. 

desember 1979 nr. 77. (Auka gebyrinntek
ter, harmonisering av gebyra til det som 
gjeld for andre instansar og prioritering 
av jordskiftesaker framfor visse grense
gangssaker.) Ot.prp. 24, ref. O.tid. 96, 
Innst. O. 28, O.tid. 224-225 (10.2.89), Besl. 
O. 45, L.tid. 39 (22.2.89). Lov av 3. mars 
1989. 

2. Endring i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om 
oreigning av fast eigedom. (Adgang til 
ekspropriasjon i forbindelse med under
søking etter og utvinning av petroleum og 
drift av rørledninger for transport.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 352, Innst. O. 59, 0.
tid. 426 (9.5.89), Besl. O. 76, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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KARTVERK 

Omfatter bl.a. : Fylkeskartkontorene, Norges geografiske oppmåling, Norges sjØkartverk, økono
misk kartverk. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.85 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Status 1.1.85 for 
hovedlandkartverket over Norges fast
land.) 

Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1455 4455 Kartverket 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer 
på statsbudsjettet for 1985 under kapitle
ne 1422, 1448, 1458, 1465 og 4458. (Norges 
sjøkartverk - tyngdemålinger langs nor
skekysten og rundt Svalbard i samarbeid 
med amerikanske myndigheter.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 809, Innst. S. 79, S.tid. 
1682-1693 (16.12.85). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.86 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Status 1.1.86 for 
hovedkartverket over Norges fastlantl 
m.m.) 

Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1455 4455 Statens Kartverk 

U. Alminnelige saker: 
l. Iverksetting av rammevilkår for Statens 

Kraftverk. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 334, Innst. S. 45, S.tid. 
1579-1580 (9.12.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Full
makt for Statens Kartverk til kjØp av ak
sjer i Kongsberg Navigasjon AlS.) (Ved
legg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Kartbilag. Status 
1.1.87 for hovedkartverket over Norges 
fastland, kystområdene og sokkelområde
ne.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
(l forslag fra Sverre Mauritzen vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 
Budsjett-kap.: 
1455 4455 Statens Kartverk 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende MiljØverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.87 for 
landkart over polare strøk.) 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en avta

le med den amerikanske marine om utle
vering av kartdata for det norske sjøterri
toriet, S.tid. 717-718 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om en stor
tingsmelding kommunal- og miljøvernko
miteen har anmodet om vedr. Kartverkets 
framtidige virksomhet og organisering, 
S.tid. 1276 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om Økologisk 
kartlegging av det nordlige Barentshavet, 
S.tid. 1572 (9.12.87). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.88 for ho
vedkartverket over Norges fastland, kyst
områdene og sokkelområdene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S. tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1455 4455 Statens Kartverk 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 

(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.1988 for 
landkart over polare strøk. ) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

n. Alminnelige saker: 
l. Statens kartverk. 

(Vedlegg: Nasjonal kartvirksomhet i and
re land.) 
St.meld. 57, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 275, 
S.tid. 4646-4654 (14.6.89). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
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KIRKE 

Omfatter bl.a.: Helligdagsfredsloven, kirkegårder, kirkeordningsloven. 
Se også: DEN NORSKE KIRKE, TROSSAMFUNN. 

1985-86 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om avslag på 
søknad fra Human-Etisk Forbund til 
Vuku sokneråd i Verdal om å få benytte 
en kommunal kirkestue til minnesamvæ·r, 
S.tid. 1937-1938 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om finansie
ring av Det norske Bibelselskaps arbeide 
for å utgi en ny samisk bibeloversettelse til 
1995, S.tid. 2865-2866 (28.5.86). 

1986-87 

ll. Alminnelige saker: 
l. Oppropet «Kristne for prøvestans» over

brakt av en deputasjon. 
Ref. S.tid. 290 (28.10.86), og sendt Regje
ringen. 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om beteg

nelsen «dissentersamfunn» brukt om fri
kirkelige samfunn i budsjettproposisjo
nen for 1987, S.tid. 56-57 (15.10.86). 

1987-88 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om opphe

ving eller oppmyking av reguleringer i lov 

1988-89 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om arkitekt Hel

ge Thiis forslag til nytt hovedtårn for Ni
darosdomen, S.tid. 3981 (31.5.89). 

om helligdagsfreden, S. tid. 98-99 
(21.10.87). 
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KLAGER TIL STORTINGET 

Se også: BILLIGHETSERSTATNIGER, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALT
NINGEN. 

1985-86 
Il. Alminnelige saker: 

l. Fullmaktene (Klager i samband med stor
tingsvalet), se Stortinget sak 2. 

2. Klage fra kapteinløytnant Steinar Løv
dok. 
Innst. S. 27, S.tid. 1295 (4.12.85). 

3. Klage fra kaptein Edvin Bjørn Lian. 
Ref. S.tid. 2739 (1984-85), Innst. S. 39, 
S.tid. 1580 (11.12.85). 

4. Klage fra kapteinlØytnantene Roar An
dersen og Per Stadsnes. 
Innst. S. 84, S.tid. 1904 (22.1.86). 

5. Klage fra kaptein Godtfred Larsgaard. 
Ref. S.tid. 48, Innst. S. 93, S.tid. 2031 
(12.2.86). 

6. Klage frå likningssjef lngolv RØkkum. 
Ref. S.tid. 1407, Innst. S. 145, S .tid. 2768 
(20.5.86). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Klage fra politiinspektør Bjarne Skinlo. 

Ref. S.tid. 43, Innst. S. 20, S.tid. 804 
(19.11.86). 

2. Klage fra kaptein Kristian Haarberg. 
Ref. S.tid. 43, Innst. S. 25, S.tid. 1566 
(9.12.86). 

3. Klage fra avdelingsdirektør· Bernt Fry
denberg. 
Ref. S .tid. 1993, Innst. S. 132, S.tid. 3185-
3194 (13.5.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Klage fra ministerråd Olav Sole. 
Ref. S.tid. 2017, Innst. S. 195, S .tid. 3507 
(1.6.87). 

1987-88 
U. Alminnelige saker: 

l. Helge Hammerstad, Oslo, sender klage 
over avgjørelse i tilsettingssak. 
Ref. S.tid. 31 , Innst. S. 16, S.tid. 655 
(16.11.87). 

2. Oberstløytnant Ottar Holmestrand, As
ker, sender klage over tilsetting/beord
ring. 
Ref. S.tid. 31, Innst. S. 87, S.tid. 2142-2143 
(11.2.88). 

3. Klage fra sivilingeniør Ole Østlund, 
Trondheim, over Justisdepartementets 

henleggelse av hans anmeldelse i forbin
delse med havariet av Kielland-plattfor
men i 1980. 
Ref. S.tid. 2726, Innst. S. 181, S.tid. 3355-
3356 (11.5.88). 

4. Major Harald O. Engen, Elverum, sender 
klage over angivelig forbigåelse ved ut
nevning til oberstløytnant/intendant ved 
Artilleriregiment nr. l. 
Ref. S .tid. 2967, Innst. S. 291, S.tid. 4238 
(10.6.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. OberstlØytnant Erik Woldmo, Oslo, sen

der klage over angivelig forbigåelse ved 
besettelse av militært embete. 

Ref. S.tid. 4691 (14.6.89), og vedtatt ikke 
behandlet av dette Storting. 
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KOMMUNENES ØKONOMI 

Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI, KOMMUNER, LOKALFORVALTNING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
630 Rammetilskudd til helse- og 

sosialtjenesten i kommunene 

U. Alminnelige saker: 

l . Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 
(17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
260 Tilskudd til kommunene og fylkes

kommunene til dekning av etter
slep i forbindelse med overgang 
fra refusjonsordningen til nytt 
inntektssystem i 1986. 

2. Kommuneøkonomien 1987, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommune
ne i 1987, utligning av fellesskatt, fylkes
skatt og kommunal inntektsskatt for 1987 
og tilleggsbevilgning til kommunene og 
fylkeskommunene i 1986. 
(Tabellvedlegg.) 
St.prp. 107, ref. S.tid. 3131, lnnst. S. 260, 
S.tid. 3699-3716 (20.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Ingunn Rongved om ein plan 
for vaksenpsykiatrien og den manglande 
faglege og økonomiske styrking av hjelpe
apparatet i kommunane, S.tid. 893-894 
(27 .11.85). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Asle Amundsen, om statlige tiltak for å 
dempe skadevirkningene etter det feil
slåtte vinterfisket, S.tid. 2414-2415 
(16.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Tilskudd til kom
muner og fylkeskommuner over inntekts
systemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring tiL Skatte

fordeLingsfondet 

561 Kompensasjon for bortfaLL av 
skatteinntekter som følge av 
endring i petroleumsskatteloven 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videre

gående opplæring 
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241 Tilskudd tiL videregående 
oppLæring utenfor sektor
tilskuddet. 

375 Rammetilskudd tiL kommunaLe 
kulturformål. 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l : Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap. : 

630 Rammetilskudd tiL heLse- og 
sosialtjenesten i kommunene 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler unde~· Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 260 Tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner til dek
ning av etterslep i forbindelse med over
gang fra refusjonsordningen til nytt inn
tektssystem.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 
560 Overføring til skattefordelingsfondet. 
(Oppfyllelse av inntektsgarantien.) 
St.prp. 46, ref. S.tid. 982, Innst. S. 42, S.tid. 
1590 (9.12.86). 

3. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

4. Interp. fra Gudmund Restad om forskjel
lene i kommunenes Økonomi og serviceni
vå. 
S. tid. 2020-2034 (22.1.87). 
(l forslag fra Gudmund Restad - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

5. Kommuneøkonomien 1988, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1988, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1988 og tilleggsbevilgninger til kommu
nene og fylkeskommunene i 1987. (Ved
legg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 263, 
S.tid. 4075-4081 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem
ber 1986 om fastsetjing av avgifter o.a. til 
folketrygda for året 1987. (Økt kommune
tilskudd til folketrygden for kommuner 
med høye skatteinntekter, til fordel for 
fylkeskommunene.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 262, 
S.tid. 4160-4213 (12.6.87) 
(4 forslag, hvorav l fra Sigbjørn Johnsen 
bifalt.) 
(Jf. sak 5 og St. meld. 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om å rette opp systematiske skjevheter i 
det nye inntektssystemet og i kommune
økonomien totalt, S.tid. 1612-1613 
(10.12.86). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Inntektssystemet. 
Tilskudd til kommunene 1988.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring til Skattefor

deLingsfondet 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1179-1259 
(1.12.87). 

Budsjett-kap.: 
2760 Rammetilskudd til heLse- og 

sosialtjenesten i kommunene 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 TiLskudd til videregående 

opplæring utenfor sektor
tiLskuddet 

375 Rammetilskudd til kommunale 
kulturformål 
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n. Alminnelige saker: 
l. Ørsta kommunestyre sender uttalelse om 

kommunens budsjettsituasjon og økono
mi. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Møre og Romsdal fylkeskrets av Norske 
Kommuners Sentralforbund sender reso
lusjon om den økonomiske situasjonen for 
kommunene i Møre og Romsdal. 
Ref. S.tid. 335 (2.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, 
S.tid. 1260- 1261 (1.12.87). 

4. Kommuneøkonomien 1989, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1989, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1989 og endringer i bevilgningene til 
kommunene og fylkeskommunene i 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 123, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 314, 
S.tid. 4213-4236 (10.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Skatteveksten i kommuner og fylkeskom
muner 1986-87 og fordelingsvirkninger av 
omleggingen av belastningen av forsør
gerfradrag og SMS/AMS for 1988 . 

(Vedlegg: l. Kommunenes skatteinntek
ter 1986 og 1987. 2. Fylkeskommunenes 
skatteinntekter 1986 og 1987. 3. Virkning 
for 1988 for kommunene av nye regler for 
fordeling av belastningen av forsørgerfra
drag og SMS/AMS. 4. Virkning for 1988 
for fylkeskommunene av nye regler for 
fordeling av belastningen av forsørgerfra
drag og SMS/AMS.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 311, 
S.tid. 4213- 4236 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om en ord

ning slik at merutgifter til legedekning 
blir refundert de aktueUe kommuner, 
S.tid. 2126-2127 (10.2.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om den store 
variasjonen i skatteinngang mellom en
keltkommuner, S.tid. 2274-2275 (24.2.88). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om kompen
sasjon for inntektstapet i Finnmarks kyst
kommuner, S.tid. 2529-2530 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Lars Velsand om hvordan 
inndragning av Økte skatteinntekter i 
kommunene vil slå ut, S.tid. 2530-2531 
(16.3.88). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om et 
ulovlig vedtak i Fredrikstad kommune om 
reduksjon i sosialhjelpsytelsene, S.tid. 
3175 (4.5.88). 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
arbeidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1989.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skattefordelingsfondet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2760 Rammetilskudd til helse- og 

sosialtjenesten i kommunene 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 

240 Rammetilskudd til videregående 
opplæring 

241 Tilskudd til videregående 
opplæring utenfor sektor
tilskuddet 

375 Rammetilskudd til kommunale 
kulturformål 

4. Tilskott til ekstra elevplassar i vidare
gåande skole. 
(Kap. 241 Tilskott til vidaregåande opplæ
ring utanfor sektortilskottet.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1678-
1757' 1783 (8.12.88). 

n. Alminnelige saker: 
L Tilleggsbevilgning for 1988 til flere elev

plasser i videregående skole. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 33, Innst. S. 6, S.tid. 
351-357 (20.10.88). 
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2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2760 Rammetilskudd til helse 
og sosialtjenesten i kommunene.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

3. Kommuneøkonomien 1990 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1989, m.v. (Del 1.). Del Il 
Inntektssystemet for kommunene og fyl
keskommunene. (Del Il ble ikke behand
let av dette Storting.) 
(Vedlegg: l. Tabeller som er omtalt i kap. 
4 - Styring av kommunesektorens inntek
ter. 2. Personminutter - nytt kriterium på 
befolkningens geografiske fordeling. 3. 
Tabellvedlegg.) 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 296, 
S.tid. 4903-4914 (16.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Nils O. Golten om omlegginga 

av sjømannsskatteordninga som vil føra 
til betydelege inntektstap for mange ty
piske sjømannskommunar, S.tid. 490-491 
(2.11.88). 

2. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om hjelp til 
kommuner med dårlig økonomi f.eks. ved 
rentefri betalingsutsettelse, S. tid. 2217 
(11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Solveig SoHie om økonomiske 
problemer for kommuner som fØr tilbake
ført cerebral parese-rammede og andre 
sterkt funksjonshemmede fra institusjo
ner, S.tid. 2934-2935 (29.3.89). 

4. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om kom
munalministeren vil godkjenne rimelige
re låneopptak for nedbetaling av under
skudd i Oslo kommune, S.tid. 3369 
(26.4.89). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ram
metilskuddet til folkerike kommuner i 
sentrale strøk på Østlandet, S.tid. 3466 
(10.5.89). 

6. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om tiltak for å 
lette kystkommunenes situasjon, S.tid. 
3762 (24.5.89). 

7. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Fi
nansdepartementets avslag på at staten 
skal betale eiendomsskatt på sine eien
dommer i Oslo, S.tid. 3768-3769 (24.5.89). 

8. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om en ut
talelse av Sosialministeren om at Oslo
borgerne betaler lavere eiendomsskatt 
enn i landet ellers, S.tid. 3769 (24.5.89). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å støtte 
etableringen av Vensmoen helse- og næ
ringspark i Saltdal kommune, S. tid. 3962 
(31.5.89). 

10. Sp.spm. fra Paula Nordhus om ansvars
forholdet og organisering av ulike tjenes
ter for autister i forbindelse med HVPU
reformen, S.tid. 3963-3964 (31.5.89). 



Kommuner -302-

KOMMUNER 

Omfatter bl.a. : Avfallsdestruksjon, brannvesen, byplanlegging, kommunalbanklaven, kommu
neloven, vannforsyning, vannrenseanlegg. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMU
NENES ØKONOMI, KOMMUNENES ØKONOMI, LOKALFORVALTNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S . 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

630 Rammetilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i kommunene 

2755 Helsetjeneste i kommunene 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 Tilskudd tiL videregående 
260 Tilskudd til kommuner og fylkes

kommuner til dekning av etterslep 
i forbindelse med overgang fra 
refusjonsordningen til nytt inn
tektssystem 

375 Rammetilskudd til kommunale 
kulturformål 

n. Alminnelige saker: 

l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank A/S og Norges Kommunalbank i 
1984. 
Innst. S . 90, S .tid. 2004 (11.2.86). 

2. Makeskifte mellom Forsvaret og Vefsn 
kommune. (Overdragelse av Forsvarets 
eiendom Holandsvika.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 144, 
S.tid. 2637 (5.5.86). 

3. Interp. fra Theo Koritzinsky om å bruke 
etableringsloven og skatte- og avskriv
ningsreglene for å møte byggeboomen i 
Osloregionen, S.tid. 2894-2908 (30.5.86). 

4. Kommunenes og fylkeskommunenes ad
gang til å overdra myndighet i arbeidsgi
versaker til Norske Kommuners Sentral
forbund. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 198, 
S.tid. 3049-3059 (6.6.86). 

5. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 
1985. 
St.meld. 52, ref. S.tid. 2875, Innst. S. 201, 
S.tid. 3156-3157 (12.6.86). 

6. Omstillings- og utviklingsbevilgning for 
Verran kommune. 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 248, 
S.tid. 3725 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om contai
nertransport av avfall ved Renholdsver
ket i Trondheim, S.tid. 1569 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om kom
munenes rett til å gi Økonomisk støtte til 
barnehager, S.tid. 1571-1572 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om en 
eventuell privatisering av brannvesenet i 
Grimstad, S.tid. 2195 (12.3.86). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et plan
lagt hotellhØyhus ved siden av Postgiro
bygget i Oslo, S.tid. 2950-2951 (4.6.86). 

5. Sp.spm. fra Age Ramberg om et kommu
nestyremedlem som ble erklært inhabil i 
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en skjenkebevillingssak fordi vedkom
mende var nabo til skjenkestedet, S.tid. 
2952 (4.6.86). 

6. Sp.spm. fra Johan C. Løken om ekspan
sjon i Trysil kommune etter nedleggelse 
av en hjørnestensbedrift og om det er en 
kommunal oppgave å sitte med eieran
svar i næringsvirksomhet, S.tid. 2953 
(4.6.86). 

7. Sp.spm. fra Bente Bakke om forsøksord
ningen med frikommuner og at offentlige 
oppgaver kan utføres i privat regi, S.tid. 
2953-2954 ( 4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i midlertidig lov av 21. juni 1985 
nr. 85 om forsøk med særlige administra
sjonsordninger i kommunene. (Adgang til 
å fremsette mistillitsforslag eller kabinett
spørsmål i kommunerådsordningen.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 6, Innst. O. 17, O.tid. 
63 (10.12.85), Besl. O. 17, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Midlertidig lov om utvidet forsøksvirk
somhet i kommuner og fylkeskommuner 
(frikommuner ). 

Ot.prp. 36, ref. O.tid. 102, Innst. O. 33, 
O.tid. 204-221 (8.4.86), Besl. O. 42, L.tid. 32 
(17 .4.86). Lov av 2. mai 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting - begge ikke bifalt.) 

3. Lov om lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene i den offentlige sektor i for
bindelse med tariffrevisjonen pr. l. mai 
1986. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 292, Innst. O. 63, 
O.tid. 293-299 (9.6.86), Besl. O. 57, L.tid. 39 
(12.6.86). Lov av 13. juni 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget - hvorav 2 
ikke bifalt, l fra Carl I. Hagen sendt Stor
tinget - se ARBEIDSVILKÅR Il, 3, 2 for
slag framsatt i Lagtinget - ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov 21. juni 1985 nr. 83 om an
svarlige selskaper og kommandittselska
per (selskapsloven) m.v. (Unntak for in
terkommunale selskaper og samarbeids
avtaler (unitiseringsavtalet) i petroleums
virksomheten.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, 
O.tid. 362 (11.6.86), Besl. 0.60, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

O. Alminnelige saker: 
l. Henstilling fra ordføreren i Horten om at 

saken om kommunesammenslutningen 
Horten-Borre fremmes snarest. 
Ref. S.tid. 79 (15.10.86) og sendt kommu
nal- og miljøvernkomiteen. 
(Jf. sak 3.) 

2. Valg av leder og nestleder med varamed
lemmer til Kommunalbankens styre, og 
tre medlemmer med varamedlemmer til 
kontrollkomite for Kommunalbanken. 
Innst. S. 63, S.tid. 1754-1755 (15.12.86). 

3. l) Sammenslutning av Horten og Borre 
kommuner i Vestfold til en bykommu
ne. 

2) Sammenslutning av Larvik, Hedrum, 
Tjølling, Brunlanes og Stavern i Vest
fold fylke til en bykommune. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1986:7 Forslag til 
endringer i kommuneinndelingen for 

byområdene Horten, Tønsberg og Larvik 
i Vestfold fylke. Leder Martin Buvik.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 79, Innst. S. 70, S.tid. 
1793-1822 (15.12.86). 
(3 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 

4. Presidentens tale i forbindelse med 150-
årsjubileet for formannsskapslovene. 
S.tid. 1978 (14.1.87). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunalbank i 
1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 93, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

6. Interp. fra Sverre Mauritzen om reformar
beidet overfor den lokale statsforvaltning 
og kommuneforvaltningen. 
S.tid. 3223-3236 (14.5.87). 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

7. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Økt 
utlånsrente i Kommunalbanken.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 



Kommuner -304-

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Oslo kom

munes budsjettforslag til bruk av overpris 
på strøm som en ekstraordinær tilleggs
skatt, S.tid. 259 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om vi har en 
drikkevannsberedskap ved en atomkraft
ulykke, S.tid. 262-263 (22.10.86). 

3. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om vurde
ring av en sammenslutning av kommune
ne i Sarpsborg-regionen, S.tid. 302 
(29.10.86). 

4. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å gi 
Norske Kommuners Sentralforbund full
verdig arbeidsgiverstatus, S.tid. 303 
(29.10.86). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn, fram
satt av Carl I. Hagen, om planlagt søppel
fyllplass i Skeisåsen i Fana, S.tid. 1609-
1610 (10.12.86). 

6. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
vertskommunens forpliktelse til å sørge 
for undervisningslokaler ved medisinske 
og sosiale institusjoner, S.tid. 2128 (4.2.87). 

7. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om når ut
redningsarbeidet for sammenslutning av 
kommunene i Sarpsborg-regionen skal på
begynnes, S.tid. 2333 (18.2.87). 

8. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om aktivi
tetsnivået i Oslo og hvorfor de berørte 
kommuner ikke var orientert om bygge
stoppen på forhånd, S.tid. 2543-2544 
(11.3.87). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hva 
som kan gjøres for å styrke arbeidet mot 

forurensningen i kommunene, S.tid. 3352 
(20.5.1987). 

10. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
kommuner som har fått avslag på lån i 
Kommunalbanken til bygging av syke
hjem, S.tid. 3658-3659 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 12. november 1954 nr. l 

om styret i herreds- og bykommunene og 
i lov av 16. juni 1961 nr. l om fylkeskom
muner. (Adgang for kommuner og fylkes
kommuner til å gi fullmakt i arbeidsgiver
saker til Norske Kommuners Sentralfor
bund.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 83, Innst. O. 24, O.tid. 
104-107 (6.2.87), Besl. O. 35, L.tid. 29 
(13.2.87). Lov av 27. februar 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

2. Lov om brannvern m. v. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1982: 32 Brannve
senets arbeidsoppgaver. Leder V etle Hyl
land.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 246, Innst. O. 66, O. 
tid. 463-471 (29.5.87), Besl. O. 82, L.tid. 82 
(3.6.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

3. Forslag fra Carl I. Hagen datert 22. april 
1987 om å frata kommunene mulighetene 
til tvungen renovasjonsordning. 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 248, Innst. O. 82, O. 
tid. 472-473 (29.5.87). 
(Forslaget fra Carl I. Hagen bifaltes ikke.) 

1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

n. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av et varamedlem til 

kontrollkomiteen for Kommunalbanken. 
Innst. S. 28, S.tid. 1296 (2.12.87). 

2. Moss bystyre sender uttalelse i anledning 
kommunens budsjettsituasjon. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Nittedal kommunestyre sender uttalelse 
om landets økonomiske utvikling. 

Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Sortland kommunestyre sender uttalelse 
om inntektssystemet for kommuner og fyl
keskommuner og om Stortingets salde
ringsbehandling . 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

5. Stange kommunestyre sender uttalelse i 
forbindelse med en handlingsplan for 
1988189 og årsbudsjett for 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

6. Sørreisa kommunestyre sender uttalelse i 
forbindelse med statsbudsjettet for 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

7. Hammerfest kommunestyre sender utta
lelse om den økonomiske situasjon. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kolllen. 
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8. Onsøy kommunestyre sender uttalelse om 
innstramminger i kommuneøkonomien. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

9. Sør-Varanger kommunestyre sender utta
lelse om situasjonen for fiskeværet Bug
Øynes. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

10. Rana kommunestyre sender uttalelse om 
Rana kommunes økonomi i 1988. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

11. LØdingen kommunestyre sender uttalelse 
om innstramningene på statsbudsjettet 
1988. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

12. Ordførere og rådmenn i Østfoldbyene Hal
den, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss sen
der uttalelse om innstramningene på 
stasbudsjettet 1988. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

13. Bergen bystyre sender uttalelse om det 
vedtatte statsbudsjett og den økonomiske 
situasjon for Bergen kommune i 1988. 
Ref. S.tid. 2061 (27.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

14. Tolga kommunestyre sender uttalelse om 
kommunens Økonomi og budsjettet for 
1988. 
Ref. S.tid. 2114 (3.2.88), og vedlagt proto
kollen. 

15. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunalbank i 
1986. 
Ref. S.tid. 2010, lnnst. S. 131, S.tid. 2536 
(16.3.88). 

16. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 
1986 og 1987. 

St.meld. 57, ref. S.tid. 3878-3879 (6.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

17. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshel
setjenesten m.v. og 2755 Helsetjeneneste
ne i kommunene. (l forbindelse med revi
dert avtale om driftstilskudd og takster 
for privatpraktiserende helsepersonell.) 
St.prp. 145, ref. S.tid. 3878, lnnst. S. 298, 
S.tid. 4136- 4138 (9.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om myndig

hetene har muligheter til å endre bygge
planene for det nye hotellet vis-a-vis Post
girobygget, S.tid. 50 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om Buvik
utvalget vil få mandat til å utrede kommu
negrensene i Hammerfest-området, S.tid. 
289 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Marit Wikholm om kloakkut
slipp i Store Lungegårdsvann og Indre 
Puddefjord, S.tid. 542 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om lokalise
ring av Brannskolen, S.tid. 2051-2053 
(27.1.88). 

5. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om treg gjen
nomføring av visse AIDS-tiltak i Oslo 
kommune, S.tid. 3086-3087 (27.4.88). 

6. Sp.spm. fra Leiv Blakset om manglande 
dekning av kapitalkostnader ved institu
sjonsbygging innan helse- og sosialsekto
ren, S.tid. 3089-3090 (27.4.88). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om kommunens 
rett til å innføre tvungen renovasjonsplikt 
og mulig dispensasjon, S.tid. 3165-3166 
(4.5.88). 

8. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om 
loddtrekning ved tildeling av skjenkebe
villing i kommunestyret i Ørsta, S. tid. 
3166-3167 (4.5.88). 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2755 Helsetjeneste i kommunene 

n. Alminnelige saker: 
l. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 

1986 og 1987. St.meld. 57 (1987 -88), ref. 
S.tid. 33, lnnst. S. 33, S.tid. 1479 (2.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 
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2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2755 Helsetjeneste i kommu
nene.) St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 
39, S.tid. 1570-1572 (5.12.88). 

3. Fauske kommune sender uttalelse datert 
l. desember 1988 vedrørende kommunesi
tuasjonen ved nedlegging av Sulitjelma 
Bergverk. 
Ref. S.tid. 1784 (8.12.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
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med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank i 1987. Ref. S.tid. 
2310, lnnst. S. 131, S.tid. 3174-3175 
(12.4.89). 

5. Innfrielse av garantiansvar i forbindelse 
med konkursen ved Resirkuleringsanleg
get i Oslo AlS (REO). 
St.prp. 97, ref. S.tid. 3410, lnnst. S. 194, 
S.tid. 3722-3723 (23.5.89). 

6. Tilleggs bevilgning til planlegging og 
prosjektering av vegforbindelse over Val
søya i Halsa kommune i Møre og Romsdal 
fylke. 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3410, lnnst. S. 245, 
S.tid. 4278-4279 (8.6.89). 

7. Endringar i statsbudsjettet for 1989 under 
kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetje
nesten m.v. og 2755 Helsetjenesten i kom
munane. (l samanheng med reviderte av
talar med Den norske lægeforening, 
Norske Fysioterapeuters forbund og 
Norsk Psykologforening.) St.prp. 135, ref. 
S.tid. 4468, lnnst. S. 278, S.tid. 4806 
(15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om endring 

i kommuneforsøksloven for å utvide valg
barheten til byrådet og foreliggende eva
lueringsrapport, S.tid. 77 (12.10.88). 

2. Gr.spm. fra Per-Kristian Foss om oppret
telse av en hovedstadskommisjon for å 
bedre samarbeidet mellom staten og Oslo, 
S.tid. 357-358 (20.10.88). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om innsparing av 
minst 300 000 kr ved overgang til privat 
renovasjon i Fet kommune, S. tid. 2219 
(11.1.89). 

4. Sp.spm. fra JohnS. Tveit, framsatt av Dag 
Jostein Fjærvoll om representasjon i et ut
valg til å gjennomgå kommuneloven, 
S.tid. 2288-2289 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
kommunene gjør nok for å ta seg av sorte
ring, gjenvinning og foredling av avfall, 
S.tid. 2485 (1.2.89). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å styr
ke brannberedskapen, S.tid. 2537 (8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt 8.V 

Kristin Halvorsen om ansettelsesstopp i 
Oslo kommune og den alvorlige sysselset
tingssituasjonen, S.tid. 2615 (15.2.89). 

8. Sp.spm. fra JohnS. Tveit om forskning på 
håndtering av kommunalt avfall, S.tid. 
2714 (22.2.89). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om en forsk
ningsrapport som viser at de kommunale 
likestillingsutvalgene ikke fungerer etter 
intensjonen, S.tid. 3172-3173 (12.4.89). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en alter
nativ reguleringsplan for Nedre Foss
området på GrunerlØkka i Oslo, S.tid. 
3415 (3.5.89). 

11. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om re
vurdering av Øksnes kommunes søknad 
om omstillingsmidler, S.tid. 3760-3761 
(24.5.89). 

12. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om ut
viklingen i Oslo med sosialt forfall og 
nedskjæringer i nødvendige tilbud, S. tid. 
3951-3952 (31.5.89). 

13. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om kom
munalministeren er samd med Thorbjørn 
Berntsen som i eit intervju uttalar at vi 
har for mange kommunar, S.tid. 3953-3954 
(31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 

vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 31. mai 
1974 nr. 17 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter. 
Ot.prp. 74 (1987-88), ref. O.tid. 676 (1987-
88), lnnst. O. 31, O.tid. 242-244 (20.2.89), 
Besl. O. 47, L.tid. 42 (13.3.89). Lov av 13. 
mars 1989. 

2. Endringer i lov 12. november 1954 nr. l 
om styret i herreds- og bykommunene og 
lov 16. juni 1961 nr. l fylkeskommuner 
m.v. (Kostnadsorientert budsjett og 
regnskap for kommunale og fylkeskom
munale bedrifter. Oppretting av feil i lov
givningen om nemnder på kommuneplan 
og fylkesplan.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 328, lnnst. O. 44, 0.
tid. 339-340 (10.4.89), Besl. O. 57, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 16. juni. 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endr. i lov om endring i kommunal 
inndeling.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, lnnst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 105, L.tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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KOMMUNIKASJON 

Se også: FERGER, JERNBANER, KYSTFART, LUFTFART, POST, REISELIVSNÆRING, 
SAMFERDSEL, TELEKOM:M:UNIKASJONER, VEGTRAFIKK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap 

U. Alminnelige saker: 

l. Endrede fullmakter m.v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivil 
luftfart, Vegfonnål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Utvidelse av ekspedisjons
bygningen på Fornebu, forskuttering av 
tidligere hovedveganlegg Søsnes-Buvik
Tjelle og av parsell Horsgård-Buvik, tiltak 

i forbindelse med for sen levering av digi
tale telefonsentraler - vederlag etter Frog
nerbrannen, rabattordning for pakkepost 
gjennom Postverket.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). 

2. Lønnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). 
(l forslag fra Steinar Eriksen bifalt.) 

Ul. Spørsmål: 

l. Gr.spm. fra Per Aas om kommunikasjon 
over lange distanser i Nord-Norge, S.tid. 
2029-2031 (12.2.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdselsberedskap. 

Il. Alminnelige saker: 
l. Diverse saker vedrørende vegformål, 

transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. (Forskuttering til 
vegformål, drøftinger med Widerøes Fly-

veselskap A/S, Krøderbanen som mu
seumsjernbane, ombyggings- og innred
ningsarbeider for telebygg, bestillings
fullmakt for digitalt sentralutstyr til Tele
verket, Tele-X, NOTELSAT og finansie
ring av tilleggsutstyr.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjell Furnes, framsatt av 

Margrethe Tennfjord, om den tryggings
messige sida ved planane om å automati
sere Alesund Radio, S.tid. 3012 (29.4.1987). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1039-1106 
(26.11 .87). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferde~beredskap 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Furnes om å oppretthal

de Alesund Radio ut frå tryggingsomsyn, 
S.tid. 282 (28.10.87). 

1988-89 

l . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1309 Samferdelsberedskap 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Peter Angelsen og Magnus 

Stangeland om at Alesund, Harstad og 
Hammerfest kystradiostasjoner fortsatt 
skal opprettholdes betjent og med lytte
vakt m .v. Dok. 8:37, ref. S.tid. 3575 
(11.5.89) og vedtatt ikke tatt under be
handling. 
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KONGEN 

Omfatter bl.a.: Apanasje, Det Kongelige Hus, Kronprinsen, Slottet. 
Se også: GRUNNLOVEN, REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet, BygdØy Kongsgård, 
Oscarshall 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Stein Ørnhøi og Hanna Kvan
mo til endringer i Grunnlovens §§ l, 3, 12, 

16-22, 25-31, 62, 67-70, 74-81,87 og 112, om 
opphevelse av Grunnlovens§§ 4-9, 11, 13, 
23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 
og om endring av Grunnlovens overskrift. 
(Innføring av republikansk statsform.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag l, ref. S.tid. 47, 
Innst. S. 150, S.tid. 2818-2821 (27.5.86). (Ik
ke bifalt mot 9 stemmer.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om at Horten 
Verft har stoppet utbetalingene for utført 
arbeid på Kongeskipet, S.tid. 2795 
(21.5.86). 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolZdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 

I. Budsjett-saker: 

1987-88 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 

Budsjett-kap.: 
l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet, Bygdøy Kongsgård, 
Oscarshall 

J::SUOSJett-Innst. ~. 2, S. tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 

l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet, BygdØy Kongsgård, 
Oscarshall 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 

Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 

l Hans Majestet Kongen 
2 Kronprinsen og Kronprinsessen 

11 3011 Slottet , Bygdøy Kongsgård, 
Oscarshall 
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KRAFTKREVENDE INDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Aluminiumindustri, ferrolegeringsbedrifter. 
Se også: INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING, NORSK HYDRO AS, NORSK JERNVERK 
AS. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Norges framt idige energibruk og -pro
duksjon. 
(Vedlegg til Innst.S. 218: Brev fra Olje- og 
energidep. til Stortingets energi- og in
dustrikomite datert 19. februar 1986 vedr. 
elektrisk energi fra gass og bØlger.) 
St.meld. 71 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 218, S.tid. 3166-3205 (12.6.86). 

2. Aluminiumssamarbeid mellom Ardal og 
Sunndal Verk a.s. og Norsk Hydro a.s. 
(Vedlegg: l. Hovedaksjonæravtale mel-

lom staten v/Industridepartementet og 
Norsk Hydro a.s. 2. Gjennomføringsavtale 
for etablering av et felles aluminiumsel
skap mellom Årdal og Sunndal Verk a.s. 
og Norsk Hydro a.s.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 230, 
S.tid. 3205-3214 (12.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om å tryg
ge arbeidsplassene ved Rolla smelteverk i 
Sør-Trøndelag, S .tid. 2352-2353 (9.4.86). 

1986-87 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tildeling av statskraft til bedrifter innen 

kraftintensiv industri og treforedlingsin
dustri. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2633, Innst. S . 196, 
S.tid. 3747-3756 (4.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om priser på 

kraft til den kraftkrevende industrien, 
S.tid. 563-564 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Per Aas om å senke avgiften 
på elektrisk energi til ferrolegeringsin
dustrien, S.tid. 2220-2221 (11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om alternati
ve modeller for energibeskatning (elav
gift) i Norge, S.tid. 2332-2333 (18.2.87). 

4. Sp.spm. fra Lars Velsand om den sam
funnsmessige avkastning av investe
ringer i ny kraftutbygging i relasjon til 
tilsvarende midler til utdanning, forsk
nings- og utviklingsarbeid, S.tid. 2520-
2521 (11.3.87). 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Revurdering av 1983-kontraktene for 

kraftintensiv industri og treforedlingsin
dustri og retningslinjer for salg/tilbake
salg av kraft fra kraftintensiv industri til 
Statkraft. 

(Vedlegg: l. Brev fra Landsforeningen for 
Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk 
Industri. 2. Brev fra Papirindustriens 
Sentralforbund.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 934, Innst. S . 261, 
S.tid. 3817- 3857 (3.6.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Helland, Kåre Gjønnes, 

Rolf Nilssen og Per Aas om bedring av 
konkurransesituasjonen for bedrifter in
nenfor den kraftintintensive industri. 
Dok. 8:51, ref. S.tid. 4317 (8.6.89), og ved
tatt utsatt. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes, framsatt av 

Svein Alsaker om et planlagt smelteverk 
for ferrosilisium i Mo i Rana og fastsetting 
av kraftpriser for denne bedriften, S. tid. 
2281-2282 (18.1.89). 
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KREDITTPOLITIKK 

Omfatter bl.a. : Diskonto, kredittloven, premiesparing, rentepolitikk. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, BANKER, FINANSER, NORGES BANK, PRISER, SKAT
TER, STATSBANKER, STATSBUDSJETTET, STATSLÅN. 

1985-86 

ll. Alminnelige saker: 

l. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1984. (Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Nils O. Golten om retningslin
jer for lisensierte valutalån til fiskefartøy, 
S.tid. 483 (13.11.85). 

2. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om nedset
ting av renten til boligformål, S. tid. 2346 
(9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 25. juni 1965 nr. 2 om 
adgang til regulering av penge- og kre
dittforholdene. 
(Vedlegg: 2 brev fra Norges Bank av 17. 
desember 1984 og 23. oktober 1985 til Fi
nansdepartementet.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 4, Innst. O. 13, O.tid. 
49-59 (10.12.85), Besl. O. 11, L.tid. 20 
(16.i2.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1987. 

(Vedlegg: l. Finanspolitiske indikatorer. 
2. Nærmere om beregningstekniske fram
skrivinger til 1995. 3. Tabeller.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. 
I, S. tid. 335-533 (finansdebatt 5.-6.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, hvor
av 5 bifalt, 32 ikke bifalt, l forslag fra 
Arent M. Henriksen og l fra Anders Tal
leraas oversendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1987. 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller .) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3343, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4161-4214 (12.6.87). 
(Mistillitsforslag fra Carl l. Hagen inntatt i 
innst., men ikke fremmet under debatten. 
Mistillitsforslag fremmet under debatten 

av Jan P . Syse på vegne av Høyre og Kris
telig Folkeparti ble med 89 mot 68 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Arent M. Hen
riksen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Arent M. Henriksen datert 15. 

jamuar 1987 om tiltak for å oppnå et lave
re rentenivå og en styring av kredittilfør
selen. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Finans- og 
tolldepartementet 3.3.1987 .) 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 123, 
S.tid. 2772-2780 (2.4.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1985. (Kredittmeldingen.) 
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(Vedlegg l. Nærmere om de enkelte stats
lån i 1985. 2. Retningslinjer for bevilgning 
av boliglån gitt av representantskapet i 
Norges Bank. 3. Forskrifter om pensjons
ordning for sentralbanksjefen og vise
sentralbanksjefen. 4. Forskrifter om den 
norske krones kursordning og om end
ringer i kursleiet. 5. Brev fra Norges Bank 
til Finansdepartementet av 4. april 1986 
om Norges Banks distriktsavdelinger. 6. 
Brev fra Norges Bank til Finansdeparte
mentet av 24. september 1986 om lønn
soppgjøret i Norges Bank og boliglånsvil
kårene.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1920, Innst. S. 118, 
S.tid. 2780-2806 (2.4.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om ban

kene som fortsatt setter opp lånerentene, 
S.tid. 262 (22.10.86). 

2. Sp.sprn. fra AnneZiese Dørum om under
søkelser av lånebetingelser i norske bank
og kredittinstitusjoner, S.tid. 307-308 
(29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om renteøk
ningen på innskudd fra Folketrygdfondet 
i distriktsbankene, S.tid. 2567-2568 
(18.3.87). 

4. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om å gjØ
re noe for å forhindre at bankene Øker ren
tene, S.tid. 3461-3462 (27.5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1988. 

(Vedlegg: Tabellvedlegg. Særskilt ved
legg til Budsjett-innst. S. I: Mindretalls
forslag.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 337-524 (fi
nansdebatt 4.11.- 5.11.87). 
(33 forslag framsatt under finansdebatten, 
hvorav l bifalt, 2 trukket tilbake, 27 ikke 
bifalt og 2 forslag fra Harald Synnes og l 
forslag fra Anders Talleraas vedtatt sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT L) 

n. Alminnelige saker: 
l. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 

Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 197 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Arent M. 

Henriksen om regjeringens rentepolitikk 
og rentenivået, S.tid. 1303-1308 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Johan C. LØken om en stats
sekretær som tar til orde for skatteøk
ninger, heving av momsen og redusert 
rente i statsbankene, S.tid. 1582 (9.12.87). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Arent M. 
Henriksen om reduksjonen i Norges 
Banks rente og bankenes utlånsrenter, 
S.tid. 3293-3296 (10.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 25. juni 1965 nr. 2 om 

adgang til regulering av penge- og kre
dittforholdene. (Fastsettelse av maksimal
rente ut fra kriterier knyttet til låntakers 
person og/eller knyttet til lån fra bestem
te typer finansinstitusjoner.) 
(Vedlegg: Brev av 16. mars 1988 fra Nor
ges Bank til Finans- og tolldepartemen
tet.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 390, Innst. O. 61, 0.
tid. 583-592 (20.5.88). 
(Lovforslaget ikke bifalt.) 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1989. 

(Vedlegg: l. Beregningsgrunnlaget for 
statlig næringsstøtte. 2. Tabellvedlegg. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) St.meld. l (unntatt 
kap. 8), ref. S.tid. 33, Budsjett-innst. I (fi
nansinnstillingen), S.tid. 527-738 (finans
debatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor
av 2 bifalt og 6 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Arent M. Henriksen, Carl I. 
Hagen, Anders Talleraas og Harald Syn
nes - se REGJERING EN OVERSENDT 
1.) 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1989. (Prinsi
pielle retningslinjer for penge- og kreditt
politikken, valutapolitikken og statsban
kenes virksomhet.) 
(Vedlegg til meld.: l. Budsjettanslagene 
for 1986, 1987 og 1988. 2. Aktuelle bak
grunnstabeller. 3. Historiske bakgrunns
tabeller.Særskilt vedlegg til innst.: Mind
retallsforslag.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3649, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4859-4895 (16.6.89). 
(47 forslag, hvorav l fra Sigbjørn Johnsen 
pva. A og Sp bifalt.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 

Norges Banks og Kreditti'Lsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 

2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), Innst. S. 124, S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1987. (Kredittmeldingen.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 125, 
S.tid. 31993203 (17.4.89). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å få 

bankene til å redusere det generelle rente
nivået i takt med rentereduksjonene fra 
Norges Bank, S.tid. 489-490 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om ren
teøkning i Gro Harlem Brundtlands regje
ringstid, S. tid. 1655-1656 (7 .12.88). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om re
duksjon av bankenes utlånsrente, S.tid. 
2292-2293 ( 18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Lars Velsand om reduksjon 
av rentenivået i leasing-selskaper, S.tid. 
2721 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om publise
ring av sammenlignende undersøkelser 
om rentenivået i banker og andre finans
institusjoner. (Trukket tilbake), S.tid. 
2724 (22.2.89). 

6. Gr.spm. fra Harald Synnes om bankenes 
adgang til obligasjonsmarkedet, S. tid. 
2944-2946 (29.3.89). 
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KRIMINALOMSORG 

Omfatter bl.a.: Samfunnstjeneste. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, 
STRAFFELOVGIVNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Age Hovengen om midler til 
fortsatt drift av SZidreøya-prosjektet, «Kri
minalomsorg i frihet», S.tid. 2463 (23.4.86). 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 430 og 
3430 Kriminalomsorg i anstalt, kap. 432 
og 3432 Fengselsskolen.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 430 og 435, lønnsregule
ringer.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen datert 6. mai 1987 
om tiltak mot voldskriminalitet. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 224, 
S.tid. 3984-3986 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om lovend

ring slik at barn under 16 år ikkje kan bli 
fengsla, S.tid. 566-567 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en norsk 
kommune som planlegger å sende 10 kri
minelt belastede ungdommer til Kreta på 
et to måneders opphold til sommeren, 
S.tid. 3472-3473 (27.5.1987). 

3. Sp.spm. fra Mona Røkke om opplærings
behovene for ansatte i Kriminalomsor
gen, S. tid. 3648 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.m. (heving av 

den kriminelle lavalder). 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 116, Innst. O. 39, O. 
tid. 250-269 (7.5.87), Besl. O. 47, L.tid. 43-46 
(21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget hvorav l 
fra Harald Ellefsen bifalt, 2 forslag fram
satt i Lagtinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. 
(Kap. 430 Kriminalomsorg i anstalt.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 938, lnnst. S. 51, S.tid. 
1630- 1631 (10.12.87). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
430 3430 Kriminalomsorg i anstalt 
432 3432 Kriminalomsorgens utdannings

senter 
435 3435 Kriminalomsorg i frihet 

(l forslag fra H. Ellefsen pva. H., KrF og 
Sp bifalt og l forslag fra C.l. Hagen sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Reidun Andreassen om iverk

settelse av endr. i straffelovens § 46 om 
heving av den kriminelle lavalder og al
ternative reaksjonsformer i barnevernets 
regi, S.tid. 1344-1359 (30.11.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 430 Kriminal
omsorg i anstalt - sikkerhetsavdeling ved 
Ullersmo landsfengsel.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, lnnst. S. 43, S.tid. 
19131915 (15.12.88). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1989 un
der kap. 430 Kriminalomsorg i anstalt og 
kap. 432 Kriminalomsorgens utdannings
senter. Økt bemanning. Rekrutterings- og 
utdanningstiltak.(Avskaffelse av alene
vaktordningen.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2946, lnnst. S. 150, 
S.tid. 3389-3398 (26.4.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om full stopp i 
alle permisjoner og fremstillinger for 
drapsdømte og dømte for grove voldsfor-

brytelser. (l forbindelse med Ila-trage
dien.) 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2826, lnnst. S. 151, 
S.tid. 3389-3399 (26.4.89). 
(2 forslag fra C.l. Hagen ikke bifalt. Ved 
alternativ votering mellom innst. fra ko
miteen om å oversende forslagene til Re
gjeringen og forslag fra H. Kvanmo om å 
vedlegge dok. protokollen, bifaltes Kvan
mos forslag.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brita Borge om en sikrings

dØmt drapsmann i Bergen som har begått 
et nytt drap mens han var ute på såkalt fri 
sikring, S.tid. 2421 (25.1.89). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om feng
selsdømte kan gjøre samfunnstjeneste i 
stedet for soning, S. tid. 2539-2540 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om volds
forbrytere som begår nye straffbare hand
linger ved løslatelse, S.tid. 2616-2617 
(15.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om å sette i kraft hevingen av den kri

minelle lavalderen. 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 328, lnnst. O. 86, 0.
tid. 675-697 (1.6.89), Besl. O. 112, L.tid. 75-
80 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 12. desember 1958 nr. 7 
om fengselsvesenet (fengselsloven). 
(Vedlegg: Rapport fra undersøkelses
gruppe vedrørende Kenneth Danielsen 
(Ila-rapporten). Jf. NOU 1988: 37 Ny feng
selslov. Leder Guri Sunde.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 366, lnnst. O. 109 (ik
ke-beh.), O. tid. 767-772 (6.6.89). 
(l forslag om å tilbakesende innstillingen 
til komiteen ikke bifalt.) 
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3. Endringer i straffeloven og straffeprosess
loven m.m. (Skjerpete strafferammer for 
voldsforbrytelser, straff for innførsel av 
pornografi, styrking a• • domstolenes fag
kyndighet i saker om økonomisk krimina
litet, raskere behandling av straffesaker, 
strafferegler for gruppevold og rasistisk 

Kriminalomsorg 

betinget vold, meddomsrett istedetfor ju
ryordning m.m.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 432, Innst. O. 106, 0.
tid. 772-791 (6.6.89), Besl. O. 124, L.tid. 88-
94 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget, 3 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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KRINGKASTING 

Omfatter bl.a.: Betalingsfjernsyn, fjernsyn , kabel-tv, kringkastingsloven, nærradio, radio, re
klame i radio og fjernsyn , satellittfjernsyn. 
Se også: MASSEMEDIA, NORSK RIKSKRINGKASTING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Forslag framsatt av Haakon Blankenborg: 
«Stortinget ber Regjeringa om å gje løyve 
til avgrensa forsøk med eterformidling av 
lokalfjernsyn også i områder med kabel
anlegg m.a. for å sikre likebehandling av 
sendekonsesjonærer, publikumsgrupper 
og kabelnett i konsesjonsområdet. » Se 
MASSEMEDIA I , l. 

U. Alminnelige saker: 

l. Ny mediepolitikk. 
(Vedlegg: l. Liste over høringsinstansene. 
2. NRKs uttalelse om friere stilling i admi
nistrative og økonomiske saker fra okto
ber 1984. 3. Konsesjonsvilkår, regler og 
retningslinjer for uavhengig kringkas
ting. 4. Oversikt over konsesjoner i den 
nye forsøksperioden. 5. Europarådsre
kommendasjon nr. R (84) 3 Om prinsipper 
for reklame i fjernsyn. 6. Europaråds
rekommendasjon nr. R (84) 22 Om leie og 
bruk av satellittkapasitet til kringkas
tingsformål. 7. Rapport om oppkjØp og 
andre former for monopolisering av ar
rangementer i forbindelse med video- og 
fjernsynsproduksjon. Særskilte vedlegg: 
NOU 1982: 33 Nærradio. Leder Kjell 
Hanssen. NOU 1982: 34 Kabel-fjernsyn. 
Leder Sigurd Aske. NOU 1983: 3 Masse-

medier og mediepolitikk. Leder HaLLvard 
Bakke.) 
St.meld. 84 (1984-85), ref. S .tid. 268, Innst. 
S. 129, S.tid. 2977-3031 (5.6.86). 
(5 forslag framsatt under debatten - l truk
ket tilbake, 3 ikke bifalt og l forslag fra 
Lars Gunnar Lie oversendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om sitt forslag 
til endring av telegraftoven slik at satel
litt-TV kan mottas, S.tid. 244-245 
(30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om delta
kelse av Televerket i anbudskonkurranse 
om kabelfjP.rnsynsutbygging, S.tid. 247-
248 (30.10.85). 

3. Sp.spm. frå Håkon Blankenborg om pla
nar om private riksdekkjande radio- og 
fjernsynssendingar finansiert ved rekla
me, S.tid. 1895-1896 (22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om en film 
om Arnold Juklerød vist i dansk fjernsyn, 
S.tid. 2010 (12.2.86). 

5. Sp.spm. frå Håkon Blankenborg om sam
ordning av to prosjekt for nordisk fjern
synssamarbeid via satellitt, S.tid. 2052-
2053 (19.2.86). 
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1986-87 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å sørge for 

at kravet om at import- og produksjonsfir
maer for parabolantenner skal trekke inn 
NRK-avgift fra sine kunder, droppes, 
S.tid. 299-300 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om adgang 
til reklame i nærradio og lokal-TV, S.tid. 
1995-1996 (21.1.87). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om konse
sjonsplikt for parabolantenner til eget 
bruk, S . tid. 2073-207 4 (28.1.87). 

4. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om å endra dei 
delane av regelverket som kan skapa 
grunnlag for statleg dirigering og sensur 
for betalingsfjernsyn, S.tid. 2523 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om flyt
ting av nærradiosendere i Oslo-området 
til Brannfjell, S.tid. 2523-2524 (11.3 .87). 

6. Sp.spm. fra Turid Birkeland om å sikre 
brukernes eierrettigheter til de kabelnett 
de betaler for, S. tid. 2526-2527 (11.3.87). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en nyvurde
ring av konsesjonsvilkårene for TV-Oslos 
betalings-TV, S.tid. 2638-2639 (25.3.87). 

8. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om snikrek
lame for tobakk m.a. gjennom Super 
Channel i strid med konsesjonsvilkåra 
S.tid. 2933-2934 (8.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Hallgrim Berg, Jan P . Syse og 

Ingrid L Willoch datert 5. februar 1987 om 
Lov om reklame i nærradio og lokal-TV. 
Dok. 8:14, ref. O.tid. 116, Innst. O. 33, O. 
tid. 186-192 (17.3.87) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Lov om nærkringkasting. 
(Vedlegg: l. Forsøkene med uavhengig 
nærkringkasting i Norge Sluttrapport fra 
N ærkringkasting::memnda. 2. Forslag fra 
Høyres stortingsgruppe om lov om rekla
me i nærradio og lokal-TV (Dokument nr. 
8: 14 1986-87).) 
Ot.prp. 47 , ref. O.tid. 248, Innst. O. 93 
(ikke-beh.) , O.tid. 518 (12.6.87). 
(Jf. sak 1.) 

1987-88 
n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 30. no
vern ber 1987 om godkjennelse av konse
sjonssøknad fra Scansat!TV 3 . 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 1178, Innst. S. 129, 
S.tid. 2495- 2505 (15.3.88). 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 28. desem
ber 1987 om en såkalt «ned-link»-avtale 
med Intelsat for ScanSat/TV 3. 
(Vedlegg til innst. : Brev fra Samferdsels
departementet til samferdselskomiteen 
datert 26. januar 1988.) 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 116, 
S.tid. 2569- 2575 (17.3.88). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen på vegne av 
Fremskrittspartiet datert l. mars 1988 om 
å be Regjeringen avholde seg fra å legge 
hindringer i veien for NO RP AS fjernsyns
sendinger som tar til 15. april 1988, slik at 
et privat reklamefinansiert TV 2 blir ut
bygget automatisk uten videre innblan
ding av politikere og byråkrater og at re
gjeringens arbeid med TV 2 skrinlegges. 
(Vedlegg: l. Brev fra Kultur- og viten
skapsdepartementet til NORPAS, datert 

15. desember 1987. Brev fra NORP AS til 
Kultur- og vitenskapsdepartementet, da
tert 13. januar 1988. 3. Brev fra Kultur- og 
vitenskapsdepartementet til NORP AS, 
datert 9. februar 1988. 4. Brev fra NOR
PAS til Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, datert 10. februar 1988. 5. Mål: 
Realisere et uavhengig, norskeid, region
basert, landsdekkende TV 2.) 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 2726, Innst. S. 210, 
S.tid. 3415- 3416 (24.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg. 
(Vedlegg: l. Distribusjons- og sendarnett. 
2. Kartlegging av markedet for fjernsyns
reklame i Norge. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 11 TV 2. Leder Thor Bjarne Bore.) 
St. meld. 44, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 266 
(ikke-beh.), S.tid. 4238 (10.6.88). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om hvorfor 

lokale TV-selskap med konsesjon ennå ik
ke er kommet i drift, S.tid. 1275-1276 
(2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om en klage 
fra Bergen Nærradio vedrørende fre
kvenstildeling, S.tid. 1280-1281 (2.12.87). 
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3. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å heve 
beLøpsgrensene i Lotteriloven slik at nærra
dioer ikke får problemer med sine 
bingopremier, S.tid. 1581-1582 (9.12.87). 

4. Sp.spm. fra HaLlgrim Berg om nærradioa
ne får koma i gang med reklamefinansie· 
ring frå januar 1988, S.tid. 1583·1584 
(9.12.87). 

5. Sp.spm. fra HaUgrim Berg om å gi norske 
LokaL TV-seLskap høve til reklamefinansie· 
ring, S.tid. 1997-1998 (20.1.88). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om et ønske om å ta inn finske TV·sen
dinger i Nord-Norge, S.tid. 2179 (17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Gudmund Restad om å ta inn 
finsk TV i Nord-Norge, S. tid. 2254 
(24.2.88). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om reklame
sendinger i nærradioane frå l. mai 1988, 
S.tid. 2606-2607 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om nærkringkasting. 

(Vedlegg: l. Forsøkene med uavhengig 
nærkringkasting i Norge- Sluttrapport fra 
Nærkringkastingsnemnda. 2. Forslag fra 
Høyres stortingsgruppe om lov om rekla
me i nærradio og lokal-TV (Dokument nr. 
8:14 for 1986-87).) 
Ot.prp. 47 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 3, O.tid. 13-58 (16.11.87), Besl. 
O. 3, L . tid. 4-6 (24.11.87). Lov av 27. novem
ber 1987. 

(5 forslag i Odelstinget og 3 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Endring i lov 27. november 1987 nr. 71 om 
nærkringkasting. (Forskriftshjemmel for 
å gi nærmere regler om konsesjonsorga
nets oppgaver m.m.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 254, Innst. O. 32, 0.
tid. 259-269 (4.2.88), Besl. O. 45, L.tid. 26 
(16.2.88). Lov av 4. mars 1988. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 

3. Framlegg frå Hallgrim Berg, Lars Roar 
Langslet og Ingrid I. Willoch datert 4. feb
ruar 1988 om endring i § 8, l. lekken i 
nærkringkastingsLova. (Høve til å finan
siere lokal-TV med reklame.) 
Dok. 8:20, ref. O.tid. 270, Innst. O. 43, 0.
tid. 408-411 (14.4.88). 
(Framlegget ikkje vedteke.) 

4. Forslag fra Hallgrim Berg, Lars Roar 
Langslet og Ingrid I. Willoch datert 4. 
mars 1988 om endring av kringkastingslo
vens § l (Kringkastingsbegrepet). 
Dok. 8:28, ref. O.tid. 372, Innst. O. 68, 0.
tid. 595 (24.5.88). 
(Jf. neste sak.) 

5. Lov om kabelsendingar. 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 390, Innst. O. 77, 0.
tid. 715-730 (30.5.88), Besl. O. 88, L.tid. 99-
100 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Lars Gunnar Lie og Ragnhild 

Queseth Haarstad om midlertidig finan. 
sieringsordning for lokale betaLings-TV
selskaper. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 372, Innst. S. 104, S.tid. 
2812-2821 (9.3.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Lars Gunnar Lie 
pva. Sp og KrF, ble bifalt.) 
(Jf. IV, 4.) 

2. Innføring av avgift på formidling av beta
lingsfjernsyn i kabelnett. 
(Vedlegg Tillegg til Forskrifter om kabel
sendinger fastsatt ved kongelig resolu
sjon 17. februar 1989.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 141, 
S. tid. 3294-3295 (24.4.89). 

3. Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg. 
(Vedlegg: l. Distribusjons- og sendarnett. 
2. Kartlegging av markedet for fjernsyns-

reklame i Norge. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 11 TV 2. Leder Thor Bjarne Bore.) 
St.meld. 44 (1987-88), ref. S.tid. 2967 (1987-
88), Innst. S. 187, S.tid. 3783-3828 (25.5.89). 
(2 forslag fra Høyre, hvorav l om å sende 
saken tilbake til Regjeringen ble trukket 
under debatten og l forslag om overføring 
av NRKs sendernett til Televerket ble 
sendt Regjeringen.) 

4. Forslag fra Ingrid I. Willoch oversendt fra 
Odelstinget 20. mai 1989: «Stortinget ber 
Regjeringen om at lokal-TV-selskap som 
hadde søkt om konsesjon for etersendt be
talingsfjernsyn innan fristen gjekk ut 5. 
april 1988, blir likestilte med dei tre 
namngitte selskapa som søkte samtidig 
og som hadde fått konsesjon til eterfor
midling 9. mars i år.» 
S.tid. 4183-4187 (7.6.89) og bifalt med 61 
mot 56 stemmer. 
(Jf. IV, sakene 4 og 6.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om abonnenters rett til avskjerming fra 
kabelsendinger, S.tid. 340 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Helga Haugen om hvilke mu
ligheter statsråden har for å gripe inn mot 
pornografiske og voldelige filmer på Su
per Channel, S.tid. 774-775 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om utviklings
vilkår og finansieringsform for norsk lo
kal-TV, S.tid. 776-777 (16.11.88). 

4. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om kode
system for Betal-TV, S.tid. 2554 (8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om Økonomis
ke problem for nærradioane som følge av 
den pålagte reklameavgifta, S. tid. 3154 
(12.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i åndsverkloven m.m .. (Tilpas

sing av opphavsrettlovgivningen til den 
nyere teknologiske utvikling.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1983:35 End
ringer i åndsverkloven m. v. Leder Vera 
Holmøy.) 
Ot.prp. 34 (1987-88), ref. O.tid. 280 (1987-
88), Innst. O. 2, O.tid. 6-11 (17.11.88), Besl. 
O. l, L. tid. 4 (9.12.88). Lov av 23. desember 
1988. 

2. Endringer i I) Lov 12. mai 1961 nr. 2 om 
opphavsrett til åndsverk m.v. Il) Lov av 
14. desember 1956 nr. 4 om avgift på of
fentlig framfØring av utøvende kunstne
res prestasjoner m.v. (Sekundærbruk av 
utøvende kunstneres prestasjoner.) 
(Særskilt vedlegg: NOl,J 1985: 30 Betaling 
for sekundærbruk av utøvende kunstne
res prestasjoner. Leder B. Stuevold Las
sen.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 183, Innst. O. 48, 0.
tid. 363-366 (24.4.89), Besl. O. 64, L.tid. 53 
(2.5.89). Lov av 9. juni 1989. 

3. Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om 
kringkasting, lov 27. november 1987 nr. 71 
om nærkringkasting og lov 10. juni 1988 

22 

nr. 46 om kabelsendingar. (Endring i 
kringkastingsbegrepet for å oppnå sam
svar mellom norsk lovverk og den euro
peiske konvensjon om fjernsyn over lan
degrensene. Konsesjonsplikt for norske 
satellittsendinger - regler for reklame
innslag.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 328, Innst. O. 61, 0.
tid. 427-429 (9.5.89), Besl. O. 77, L.tid. 65 
(25.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
(Jf. NORSK RIKSKRINGKASTING IV, 
2.) 

4. Satellittsendinger med reklame i lokalt 
betalingsfjernsyn. Endringer i lov 27. no
vember 1987 nr. 71 om nærkringkasting. 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 362, Innst. O. 66, 0.
tid. 482-488 (20.5.89), Besl. O. 85, L. tid. 65-
66 (25.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
(Komiteens innstilling til vedtak ble ikke 
bifalt. 3 forslag framsatt under debatten i 
Odelstinget, hvorav l fra Lars Gunnar Lie 
pva. KrF og Sp bifalt. l forslag fra Ingrid L 
Willoch sendt Stortinget. 2 forslag i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sakene l og 4, og IV, 6.) 

5. Endringer i lov 29. april 1899 om Eneret 
for Staten til Befordring af Meddelelse 
ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende 
Anlæg (telegrafloven). (Konsesjonsfritak 
til anlegg av kabelfjernsynsnett også for 
velforeninger. Ekspropriasjonshjemmel 
til eiendomsrett eller bruksrett til ulike 
typer nett og utstyr.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 432, Innst. O. 78, 0.
tid. 542 (26.5.89), Besl. O. 93, L.tid. 68 
(1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(Jf. IV, 3.) 

6. Satellittsendinger med reklame i lokalt 
betalingsfjernsyn. Endringer i lov 27. no
vember 1987 nr. 71 om nærkringkasting. 
(Oppfølging av stortingsvedtak av 7. juni 
1989.) 
Ot.prp. 87, ref. O.tid. 844 (16.6.89), og ved
tatt ikke behandlet. 
(Jf. sak 4 og Il, 4.) 
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KULTUR 

Omfatter bl.a. : KinoLaven, kulturpriser, Norsk kulturfond, Norsk kulturråd, åndsverklaven. 
Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, IDRETT, KULTURVERN, KUNST, SPRÅK, VI
TENSKAP. 

1985-86 

l. Budsjett-silker: 

l. Bevilgninge.t på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
375 Rammetilskudd til kommunale 

kultu rforrnål 
376 Norsk kulturfond 
377 Nordiske kulturformål 
378 Kulturbygg 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S . 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på opptaksutstyr for lyd 
og bilde 

U. Alminnelige saker: 

l . Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer 
på statsbudsjettet for 1985 under kapitle
ne 1422, 1448, 1458, 1465 og 4458. (Kultur
minnetiltak - kjøp av helleristningsfeltet 
Jiebmoluokta i Alta.) 
St.prp. 35, ref. S .tid. 809, Innst. S. 79, S.tid. 
1682-1693 (16.12.85). 

2. Arbeidet i råd, utval og fond på kultur
området i 1984. (Årsmeldinger fra Norsk 
kulturråd/Norsk kulturfond, Statens bar
ne- og ungdomsråd, Statens idrettsråd, 
Utsmykkingsfondet for nye statsbygg, Det 
norske komponistfond, Fondet for utøven
de kunstnere, Utvalget for statens stipend 
og garantiinntekter for kunstnere og 
Norsk kassettavgiftsfond.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 241, Innst. S. 55, 
S.tid. 2066-2069 (19.2.86). 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om behovet for en egen kulturlov, S.tid. 
2946-2947 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om Tallspillet Lotto og endringer i 
tippeloven. 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 
19-36 (10.12.85), Besl. O. 4 og 5, L.tid. 7-16 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 
(Statsministeren stiller kabinettspØrsmål 
-se O.tid. 32, l forslag fra Johan C. Løken 
bifalt med 58 mot 56 stemmer, l forslag 
oversendt Stortinget- se VITENSKAP li, 
1.) (Jf. STATSBUDSJETTET l, l «Gul 
bok».) 

2. Lov om adopsjon. (Endring i åndsverklov
en vedr. slektskapsforhold ved opphavs
rett til åndsverk.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). (Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4 - se 
neste sak.) 

3. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i åndsverkloven vedr. slekt
skapsforhold ved opphavsrett til ånds
verk.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Skat
tefritak for statlige æres- og kulturpriser, 
herunder barne- og ungdomsbokpriser.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 0.
tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 76, L.tid. 46-
47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

l 

l 

l 

l 

l 

' 

l 

' 

'l 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
375 Rammetilskudd til kommunale 

kulturformåL 
376 Allmenne kulturformål 
3 77 Norsk kulturfond 
378 Kulturbygg 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på opptaksutstyr for 
lyd og bilde 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om å få i stand en 

avtale mellom NRK og opphavsrettshave
re om kopiering av fjernsynsprogram, til 
bruk bl.a. i skolene, S.tid. 992-993 
(26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Kjell Furnes, framsatt av Lars 
Gunnar Lie om statsstøtte til forsamlings
hus eigde av private organisasjoner, 
S.tid. 1996 (21.1.87). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å heve grensen for omsetning av varer 
og tjenester på husflidsproduksjon fra kr. 
12000.- i året, S.tid. 2003-2004 (21.1.87). 

4. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om mu
ligheten for statlig tilskudd til et kultur
hus i Trondheim, S.tid. 2069 (28.1.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
375 Rammetilskudd til kommunale 

kulturformål 
376 Almenne kulturformål 
377 Norsk kulturfond 
378 Kulturbygg 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5581 . Avgift på utstyr for opptak 
og/eller gjengivelse av lyd eller 
bilder mv 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Ingrid I. Willoch om tiltak for å 

bevare og sikre gamle håndverksferdighe
ter, S.tid. 84-91 (15.10.87). 

2. Støtte til Snorrehuset på Reykholt, Island. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 170, 
S.tid. 3197-3198 (6.5.88). 

3. Norges offisielle kultursamarbeid med ut
landet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 12 Norges 
offisielle kultursamarbeid med utlandet. 
Utvalgsleder Knut Berg.)) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 536, Innst. S. 179, 
S.tid. 3644-3662 (31.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i åndsverkloven m.m. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1983:35 Endrin
ger i åndsverkloven m. v. Leder Vera 
Holmøy.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 280, Innst. O. 73 (ik
ke-beh.), O. tid. 677 (26.5.88). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende KuLtur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
375 Rammetilskudd tit kommunale 

kulturformål 
376 Allmenne kulturformål 
377 Norsk kulturfond 
378 Kulturbygg 

(l forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad 
pva. Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller 
gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 

3. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. (Avgift på utstyr for 
opptak og/eller gjengivelse av lyd eller 
bilder vedrørende statsbudsjettet for 
1989.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 2136-2189 
(salderingsdebatt 20.12.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Norsk kulturråd. 
Innst. S. 46, S.tid. 1909 (15.12.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om den 

nedlagte avdeling av Norges Bank i Skien 
kan bli et senter for Ibsen-forskning, S.tid. 
2617 (15.2.89). 

2. Sp.spm. fra Kjell Furnes om bladet «Vi 
foreldre» som har fått avslag på søknad 
om støtte frå Kulturrådet, S.tid. 3155 
(12.4.89). 

3. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, fratnsatt av 
Per-Kristian Foss om når departementet 
vil setja ned eit utval til å vurdera norsk 
skriftkultur, S.tid. 3752-3753 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i åndsverkloven m.m .. (Tilpas

sing av opphavsrettlovgivningen til den 
nyere teknologiske utvikling.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1983:35 End
ringer i åndsverkloven m. v. Leder Vera 
Holmøy.) 
Ot.prp. 34 (1987-88), ref. O.tid. 280 (1987-
88), Innst. O. 2, O.tid. 6-11 (17.11.88), Besl. 
O. l, L. tid. 4 (9.12.88). Lov av 23. desember 
1988. 
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KULTURVERN 

Omfatter bl.a.: Antikvariske bygninger, arkeologiske utgravninger, arkivvesenet, fornminne, 
kulturminneloven, museer, Riksa.ntikvaren. 
Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, SPRÅK, VITENSKAP. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende MiljØverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1465 KuLturminnetiltak 
1466 4466 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
385 3385 Museumsformål 
386 3386 Arkivformål 
387 3387 Andre kulturvernformål 

U. Alminnelige saker: 

l. HeimkjØp av notemanuskript og brev et
ter Edvard Grieg m.m. (HeimkjØp av no
temanuskript av Christian Sinding.) 

St.prp. 46, ref. S.tid. 1904, Innst. S. 99, 
S.tid. 2069-2070 (19.2.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om sikring og be
varing av Glommen fellesftØtingsforenings 
vassdragsanlegg, S.tid. 2321-2322 
(19.3.86). 

2. Sp.spm.fra OddbjØrn Hågård om hva de
partementet vil gjøre for å få fortgang i 
vedlikeholdsarbeidene på Austråt-bor
gen, S.tid. 2325-2326 (19.3.86). 

3. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om beva
ring av fløtingsanleggene ved Fetsund og 
Bingen i Glomma, S.tid. 2327 (19.3.86). 

4. Gr. spm. fra Ingrid l. Willoch om fradrag 
for utgifter til rehabilitering og vedlike
hold av verneverdig bebyggelse, S.tid. 
2873-287 5 (28.5.86). 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1465 Kulturminnetiltak 
1466 4466 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
385 3385 Museumsformål 
386 3386 Arkivformål 
387 3387 Andre kulturvernformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Bygnings- og fornminnevernet. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1982:36 Kultur
minnevernet. Organisasjonsspørsmål in
nenfor kulturminnevernet i Norge. Leder 
Yngvar Johnsen.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 2928, lnnst. S. 180 
(ikke-beh.), S.tid. 3391 (25.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om å bevare 

Karl Johans gate 37 - Thorvald Meyers 
pale, s.tid. 559-560 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om gjen
oppbygging av veteranskipet «Stord I», 
S.tid. 3645 (3.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1465 Kulturminnetiltak 
1466 4466 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
385 3385 Museumsformål 
386 3386 Arkivformål 
387 3387 Andre kulturvernformål 

n. Alminnelige saker: 
l. Bygnings- og fornminnevernet. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1982: 36 Kultur
minnevernet. Leder Yngvar Johnsen.) 
St.meld. 39 (1986-87), ref. S.tid. 2928 (1986-
87), Innst. S. 135, S.tid. 2546-2569 (17.3.88). 

2. Søknad fra Stiftelsen DIS «Hansteen» om 
en ekstraordinær bevilgning på 5 mill. 
kroner til fullføring av restaureringen av 
seildampskipet . 
Ref. S.tid. 3219 (6.5.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan Buttedahl, framsatt av 

Anne Enger Lahnstein om når Norsk 
Bergverksmuseum på Kongsberg blir 
omgjort til en stiftelse, S.tid. 2116-2117 
(10.2.88). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om der vil bli lagt fram forslag om kultur
lov, S.tid. 2870 (13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om en forskningsrapport fra Rogalands
forskning som viser at kulturen nedprio
riteres, S. tid. 2870-2871 (13.4.88). 

4. Sp.spm. fra Liv Aasen om igangsetting av 
arkeologiske utgravninger i Erkebispe
gården i Trondheim, S. tid. 3344- 3345 
(11.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1465 Kulturminnetiltak 
1466 4466 Riksantikvaren 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
385 3385 Museumsformål 
386 3386 Arkivformål 
387 3387 Andre kulturvernformål 

n. Alminnelige saker: 
l. Etablering av et «Stortingets Hus» på 

Norsk Folkemuseum. Innst. S. 183, S.tid. 
3830 (29.5.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å for

hindre at Losby Bruk, Lørenskog, som kul
turlandskap blir ødelagt ved bygging av 
et hotell i området, S.tid. 2871-2872 
(15.3.89). 

2. Sp.spm. fra Kjell Furnes om dei tomme 
fyrstasjonane kan overførast vederlags
fritt til lokale ideelle organisasjonar, S.tid. 
3163 (12.4.89). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en alter
nativ reguleringsplan for Nedre Foss
området på Grunerløkka i Oslo, S.tid. 
3415 (3.5.89). 

4. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om lokaler 
for Det Nordenfjeldske Hjemmefrontmu
seum i Erkebispegården i Trondheim, 
S.tid. 3759-3760 (24.5.89). 

5. Sp.spm. fra Lars Vel-sand om en vurde
ring med sikte på å lette finansieringen av 
arbeid innen bygning- og fornminnever
net, S. tid. 3767 (24.5.89). 
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6. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om de ver
neinteresser som er knyttet til Fa'Lstad
skogen som krigsminnesmerke, S. tid. 
3943-3944 (31.5.89). 

7. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om arkitekt Hel
ge Thiis forslag til nytt hovedtårn for Ni
darosdomen, S.tid. 3981 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om avleveringsplikt for allment tiZ

gjengelege dokument. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 3 Frå infor
masjon til kulturarv. Leder Berge Furre.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 328, Innst. O. 67, 0.
tid. 477-482 (20.5.89), Besl. O. 84, L.tid. 65 
(25.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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KUNST 

nm.fn.ttoer bl.a.: Film, kunstmuseer, musikk, opera, riksteaterloven, Statens filmkontrolL, teater. 
Se ogsa: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, MASSEMEDIA. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
450 3450 Statens filmkontroll 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverkskoler 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
324 Statens hØgskoler for 

scenekunst 
344 3344 Statlige musikkonservatorier 
379 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
380 3380 Billedkunst og kunsthåndverk 
381 3381 Musikkformål 
382 3382 Teater- og operaformål 
383 . 3383 Filmformål 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
383 Filmformål.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

2. Arbeidet i råd, utval og fond på kultur
området i 1984. (Årsmeldinger fra Utsmyk
kingsfondet for nye statsbygg, Det norske 
komponistfond, Fondet for utøvende 
kunstnere, Utvalget for statens stipend og 
garantiinntekter for kunstnere og Norsk 
kassettavgiftsfond.) 
St.meld. 12, ref. S .tid. 241, Innst. S. 55, 
S.tid. 2066-2069 (19.2.86). 

3. Riksrevisjonens konstitusjoneLle kontroLl 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I AlS, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene i 
1984. 
Innst. S. 94, S.tid. 2070 (19.2.86). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
383 3383 Filmformål 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Styret i 
Oslo Kinematografer har fått formann
skapets flertall med på nekte en konkur
rent konsesjon for filmfremvisning, S.tid. 
1945 (5.2.86). 

2. Sp.spm. frå Haakon Blankenborg om å 
sikre det økonomiske grunnlaget for 
filmprisar og filmfestivalar, S.tid. 2859-
2860 (28.5.86). 

3. Sp.spm. frå Haakon Blankenborg om ord
ninga med at departementet avgjer kva 
for filmar som skal få støtte, S.tid. 2860 
(28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov om merverdiavgift. (Av
giftsfritak ved omsetning av kunstverk og 
billedvev.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 5, Innst. O. 3, O.tid. 6 
(25.11.85), Besl. O. 2, L.tid. 3 (10.12.85). Lov 
av 20. desember 1985. 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
450 3450 Statens filmkonroll 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverkskoler 
318 3318 Norges musikkhøgskole 
324 Statens hØgskoler for scenekunst 
344 3344 Statlige musikkonservatorier 
379 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
380 3380 Billedkunst og kunsthåndverk 
381 3381 Musikkformål 
382 3382 Teater- og operaformål 
383 3383 Filmformål 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m. v. 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for forsikringsverdi av en 

norsk kunstutstilling i utlandet. 
St.prp. 6, ref. S.tid. 29, Innst. S. 6, S.tid. 
289 ((28.10.86). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1986 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
383 Filmformål, vanlig stønad.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 981, Innst. S. 29, S.tid. 
1266 (1.12.86). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I AlS, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene i 
1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 106, S.tid. 2554-
2555 (17 .3.87). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Mindre inntekter ved Rikskon
sertene og Riksteatret.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

5. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 
norsk kunstutstilling i utlandet. (Edvard 
Munchs arbeider i Vest-Berlin.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 213, 
S.tid. 3706 (4.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Eva Finstad om syke

pengeordningen for bildende kunstnere 
og kunsthåndverkere, S.tid. 41-43 
(8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om reisesti
pend fra Norsk Faglitterært Fond, S.tid. 
1615-1616 (10.12.86). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om 18-års al
dersgrense for filmen «Det tause skriket», 
S.tid. 2125 (4.2.87). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å sikre 
restfinansieringen for oppussing av den 
fredete teatersalongen til Trøndelag Tea
ters 50-årsjubileum, S.tid. 2526 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om å gi 
Oslo Filharmoniske Orkester økonomisk 
støtte, S. tid. 2639-2640 (25.3.87). 

6. Sp.spm. fra Lars Roar Langslet om om
legging av kommandittselskapsordningen 
og virkningen for finansiering av norske 
filmer, S.tid. 2936-2937 (8.4.1987). 

7. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om medlem
skap i Statens Pensjonskasse for orkester
medlemmene ved Den Norske Opera, 
S.tid. 3008-3009 (29.4.1987). 

8. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om alterna
tive modellvalg for musikkteater der også 
amatørkrefter kan være med, S.tid. 3169 
(13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om film og videogram. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1983: 9 Lov om 
fiJ.m og video. Leder Thor-Erik Johansen.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 69, Innst. O. 35, O. tid. 
193-232 (31.3.87), Besl. O. 44, L.tid. 38-40 
(9.4.87). 
Lov av 15. mai 1987. 
(7 forslag framsatt i Odelstinget, 3 i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverksskoler 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
324 Statens høgskoLer for scenekunst 
344 3344 Statlige musikkonservatorier 
379 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
380 3380 Billedkunst og kunsthåndverk 
381 3381 Musikkformål 
382 3382 Teater- og operaformål 
383 3383 Filmformål 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift mv 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 

norsk kunstutstilling i utlandet. (Presen
tasjon av 6 av Edvard Munchs oljemale
rier på en utstilling i Brucke-museum i 
Berlin.) 
St.prp. 11, ref. S.tid. 83, Innst. S. 5, S.tid. 
535-536 (10.11.87). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
383 Filmformål - Videogramregisteret.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

3. Statsgaranti for forsikringsverdien av 
norsk kunstutstilling i utlandet. (Edvard 
Munchs arbeider i Mexico.) 

St.prp. 53, ref. S.tid. 2010, Innst. S. 97, 
S.tid. 2207 (18.2.88). 

4. Forslag fra Johan Buttedahl, Hanna 
Kvanmo og Harald Synnes datert 28. ok
tober 1987 om innføring av forhåndskon
troll på videogrammer. 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 312, Innst. S. 128, S.tid. 
2488-2495 (15.3.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Synnes om 3 saker be

handlet av Klagenemnda for videogram
registrering, S. tid. 97-98 (21.1 0.87). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om momsfritak også for noter, S.tid. 2003-
2004 (20.1.88). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om teaterfi
nansiering og ansvarsforhold for Natio
naltheatret og Det Norske Teatret, S.tid. 
2115-2116 (10.2.88). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om distribu
sjon av abortfilmen «Eclipse of reason», 
S.tid. 2509 (16.3.88). 

5. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om krisen 
ved Nationaltheatret, S.tid. 2604-2605 
(23.3.88). 

6. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om den vide
re behandling av Teaterutvalgets innstil
ling, S.tid. 2605-2606 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21om film 

og videogram m .m. (Forhåndskontroll av 
videogram og heimel for Videogramregis
teret til å nekte å registrere videogram.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 252, Innst. O. 42, 0.
tid. 344-371 (15.3.88), Besl. O. 52, L.tid. 46 
(22.3.88). Lov av 20. mai 1988. 
(3 forslag i Odelstinget hvorav l enstem
mig bifalt. l forslag i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
(Jf. Il, sak 4.) 

l 

l 

l 

l 

l 

; l 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 

315 3315 Statlige kunstakademi 
316 3316 Statens kunsthåndverksskokr 
318 3318 Norges musikkhØgskole 
324 Statens høgskoler for scenekunst 
343 3343 Pedagogiske høgskokr og musikk-

konservatorier 
379 Stipend og garantiinntekter for 

kunstnere 
380 338u Billedkunst og kunsthåndverk 
381 3381 Musikkformål 
382 3382 Teater- og operaformål 
383 3383 Film- og mediaformål 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-inpst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5563 Honoraravgift m.v. 

U. Alminnelige saker: 
l. Statsgaranti for forsikringsverdien av en 

norsk kunstutstilling i utlandet. (Utstil
ling av ca 20 av Edvard Munchs oljemale
rier i Museum Boymans van Beuningen, 
Rotterdam.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 34, Innst. S. 11, S.tid. 
420 (26.10.88). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1988 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
383 og 3383 Filmformål - tilskudd til Vi
deogramregisteret og billettstøtte.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 998-999, Innst. S. 41, 
S.tid. 1677 (8.12.88). 

3. Gjeldssanering for Festspillene i Bergen. 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2774, lnnst. S. 140, 
S.tid. 3070-3071 (10.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Garmann om forhand

linger mellom staten og Oslo kommune 
om driftsavtalen for Nationaltheatret, 
Det Norske Teatret og Oslo Nye Teater, 
S.tid. 754-755 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om betre kår 
for norsk filmproduksjon, S.tid. 775-776 
(16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om forhåndskontroll av video som tiltak 
mot ungdomsvold, S. tid. 1659 (7.12.88). 

4. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om å sik
ra at Reksten sine kunstsamlinger vert ve
rande i Bergen, S.tid. 2544 (8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om eit vedtak i 
Seljord kommunestyre om at vaksne folk 
ikkje skal få leigefilmar for vaksne (Truk
ket tilbake), S.tid. 3154 (12.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 4. november 1948 nr. l 

om avgift på offentlig omsetning av bil
dende kunst. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1982: 37 3-prosent 
avgift på omsetning av billedkunst og 
kunsthåndverk. Leder Inger Lise Gjørv.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 34, O.tid. 
256-258 (7.3.89), Besl. O. 49, L.tid. 42 
(13.3.89). Lov av 31. mars 1989. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting- ingen bifalt.) 

2. Endringer i l) Lov 12. mai 1961 nr. 2 om 
opphavsrett til åndsverk m.v. Il) Lov av 
14. desember 1956 nr. 4 om avgift på of
fentlig framfØring av utøvende kunstne
res prestasjoner m.v. (Sekundærbruk av 
utøvende kunstneres prestasjoner.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 30 Betaling 
for sekundærbruk av utøvende kunstne
res prestasjoner. Leder B. Stuevold Las
sen.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 183, Innst. O. 48, 0.
tid. 363-366 (24.4.89), Besl. O. 64, L.tid. 53 
(2.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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KYSTFART 

Omfatter bL.a.: Båtforbindelser, fraktefartØY, isbrytertjeneste. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL. 

1985-86 
11. Alminnelige saker: 

l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Jernbanetransport og Tele
kommunikasjoner. (Dekning av garanti
tap på MIS « UTSTRAUM».) 
St. prp. 30, ref. S.tid. 809, Innst. S. 34, 
S.tid. 1296-1298 (4.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om en effektiv 
isbrytertjeneste langs bl.a. Sørlandskyst
en, S .tid. 2208 (12.3.86). 

1986-87 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om til

fredsstillande hurtigbåtrutesamband i yt
re lei i Hordaland, S.tid. 795 (19.11.86). 

1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om konse

sjonsnektelse for prøvedrift med bilføren
de båt melkom Bodø og Leknes, S. tid. 
2626-2627 (23.3.88). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 

konsesjonsavslag på drift av Vestfjordfer
ja AlS mellom Bodø og Leknes, S. tid. 2880-
2881 (13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om hurtigru
tens fremtid og søknadene om nye hurtig
båtruter, S.tid. 3080-3081 (27.4.88). 
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LANDBRUK 

Omfatter bl.a.: Forpaktningsloven, jordbruksavtalen, jordbruksoppgjøret, Landbrukets utbyg
gingsfond, landbruksforskning, landbruksnemnder, landbruksopplæring, landbruksskoler, 
Småbruk- og Bustadbanken, Statens landbruksbank. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, JORDLOVER, LANDBRUKSPRODUKTER, NA
TURSKADER, REINDRIFT, SKOGBRUK, VETERINÆRVESEN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for 

landbruket 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1105 4105 Jordbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
1110 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i 

landbruket m.m. 
1120 4120 Videregående opplæring i 

landbruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruks-

Økonomisk forskning 
1131 4131 Landbruksteknisk institutt 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i 

landbruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1139 4139 Annen utrednings- og utviklings

virksomhet 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
1146 4146 J ordregistreringsinstituttet 
114 7 414 7 Statens demonstrasjons- og 

forsøksgard 
1149 Andre ressurstiltak 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruks

avtalen m.m. 
2411 Statens landbruksbank 

2. Endring av ordningen med prisnedskriv
ning for jordbruksvarer med frihandels
status og endring av proposisjonen om 
statsbudsjettet for 1986 under kap. 4150 
Til gjennomføring av jordbruksavtalen. 

(Vedlegg til St.prp. l. Tillegg nr. 1: l. Pris
nedskriving for levering av industrivarer 
med frihandelsstatus Gf. jordbruksavta
lens paragraf 10.5). 2. Brev fra Norges In
dustriforbund til Industridepartementet 
av 18.10.1985.) 
St.prp. l. Tillegg nr. l Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 673-715 (19.11.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Jordbruksavtalen 1984-86, endringer for 
2. avtaleår, og om endringer i statsbud
sjettet for 1985. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlings
møte den 14. juni 1985. 2. Jordbruksavta
len 1984-86. Bestemmelser for 2. avtaleår. 
3. Fastsetting av nye effektivitetsnormer. 
4. Protokoll fra forhandlingsmøte 3. juni 
1985. 5. Jordbruksavtalen 1984-85. Avset
ninger for 1985/86 fordelt på ulike poster. 
6. Nye satser for produksjonstillegg, hus
dyr.) 
St. prp. 3, ref. S.tid. 47, Innst. S. 58, S.tid. 
1598-1626 (13.12.85). 
(3 forslag oversendt Regjeringen, fra Kåre 
Gjønnes, Sigurd Verdal, Kari Tove Viken 
-se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1985 på 
en del kapitler under Landbruksdeparte
mentet. (Bl.a. kap. 1100 Landbruksdepar
tementet - innføring av EDB, kap. 1120 
Tilskott til fylkeskommunale landbruks
skoler, kap. 1151 Omdisponering av hev. 
under reindriftsavtalen.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 56, 
S.tid. 1631 (13.12.85). 

3. Økning av grunnfondet i Statens Land
bruksbank. 
St. prp. 41, ref. S.tid. 1563, Innst. S. 77, 
S.tid. 1957 (6.2.86). 
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4. Virksomheten i Landbrukets utbyggings
fond 1984. 
(Tabellvedlegg 1-13 gjelder ordninger 
som administreres av andre enn styret i 
Landbrukets utbyggingsfond). 
St. meld. 16, ref. S.tid. 47, Innst. S. 78, 
S.tid. 1957-1962 (6.2.86). 

5. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 
1984. 
(Vedlegg: l. Årsmelding fra Statens 
Landbruksbank. 2. Landbruksbankens 
regnskap 1984. 3. Utskrift av protokoll for 
bankrådsmøte i Statens Landbruksbank 
12. og 13. mars 1985.) 
St.meld. 96 (84-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
116, S.tid. 2426-2435 (17 .4.86). 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i A/S Statens 
Trelastbruk, A/S Vaksdal Mølle og Stat
ens Landbruksbank i 1984. 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 170, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

7. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1982-84 m.v. 
(Vedlegg: Produktivitetsutviklingen 
jordbruket.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 212, 
S.tid. 3072-3094 (6.6.86). 
(2 forslag vedr. ektefelledelt beskatning og 
ligning, l fra Sigurd Verdal sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT I, l fra Kåre Gjønnes bifalt med 
68 mot 55 stemmer.) 

8. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1140 · Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
9. JordbruksoppgjØret 1986 og om fullmakt 

til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 266, 
S.tid. 3657-3688 (19.6.86). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 

10. Frafall av fordringer på ikke avdragsplik
tige nedskrivningsbidrag i Husbanken og 
stønadslån i Landbruksbanken. 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 247, 
S.tid. 3725 (20.6.86). 

W. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om å sette i 
kraft den nye arbeidsmiljØloven for 
landbruket, S.tid. 247 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om søknad fra 

Norsk Hydro om en prisøkning på 11,8% 
for kunstgjødsel, S.tid. 248-249 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Eli Arnstad om skjønnsmes
sig fastsetting av kvinnelige bØnders inn
tekt, S. tid. 724-725 (20.11.85). 

4. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde, framsatt av 
Bjørn Erling Ytterhorn, om hvorfor ikke 
landbruksministeren tar kontakt med le
delsen i Stavanger by når han besøker 
byen for å uttale seg om generalplanen, 
S.tid. 1293 (4.12.85). 

5. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om prak
tiseringa av skattelova etter «Ringnes
dommen» i Oppland, S.tid. 1572-1573 
(11.12.85). 

6. Sp.spm. fra KjeU Magne Fredheim om 
forslaget om å privatisere Sønsterud 
Planteskole, S.tid. 1901-1902 (22.1.86). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Regje
ringen av hensyn til vår fiskeeksport og u
hjelp vil åpne for import av enkelte landb
ruksprodukter, S.tid. 1906-1907 (29.1.86). 

8. Sp.spm. fra Tora Haug, framsatt av Asle 
Amundsen, om nedlegging av en rekke 
lokale meierianlegg og de uheldige utslag 
for distriktsjordbruket og lokalsamfunn, 
S.tid. 1952-1953 (5.2.86). 

9. Sp.spm. fra Karin Lian om en melding 
om yrkeskombinasjonsbruk i landbruket, 
S.tid. 2025-2026 (12.2.86). 

10. Sp.spm. fra Inge Staldvik om drøfting av 
den ytre landbruksetat i Stortinget, S.tid. 
2026-2027 ( 12.2.86). 

11. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om endring av 
regelverket for sykeavløsning slik at det 
blir mulig å kunne nytte « kårfolk» eller 
barn over 16 år til dette arbeid, S.tid. 
2057-2058 (19.2.86). 

12. Sp.spn1. frå Britt Harkestad om kva som 
kan gjerast for å unngå at Hardanger 
jordskifte kontor vert nedlagt, S. tid. 2058 
(19.2.86). 

13. Sp.spm. fra Karin Lian om å sende saks
dokumenter til varamedlemmer i fylkes
landbruksstyrene og de kommunale 
landbruksnemnder før de innkalles til 
møter, S.tid. 2106-2107 (26.2.86). 

14. Gr. spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
pålegg om tilplanting av 120 daa tidlige
re skogsmark på Egge gård på Ringerike i 
medhold av skogbruksloven, S.tid. 2334-
2335 (7 .4.86). 

15. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om er
statning for tapt arbeidsfortjeneste for 
medlemmer av de kommunale land
bruksnemnder, S.tid. 2871-2872 (28.5.86). 

16. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om bedre ruti
ner ved beregninger som gjøres i Statis
tisk Sentralbyrå, bl.a. for årsinntekter i 
primærnæringene, S.tid. 2961 (4.6.86). 

l 

l 

l 

l 

l 

' 

l 

' 

·l 
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IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. (Endring i lov om ar
beidsvilkår vedr. slektskapsforhold mel
lom arbeidsgiver og arbeidstaker i jord
bruket.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). (Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4 - se 
neste sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i lov om arbeidsvilkår vedr. 
slektskapsforhold mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker i jordbruket.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 

(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

3. Endringer i plan- og bygningsloven av 14. 
juni 1985 nr. 77. (Driftsbygninger i land
bruket.) 
(Særskilte vedlegg: NOU 1984: 9 Forenk
linger i bygningsloven m.v. Il. NOU 
1985:13 Forenklinger i bygningsloven 
m.v. Ill. Leder Børre Skaslien.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 263, Innst. O. 70, 
O.tid. 413-428 (13.6.86), Besl. O. 68, L.tid. 
42 (18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for landbruket 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1105 4105 Jordbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
111 O 4110 Statens tilsynsinstitusjoner i 

landbruket m.m. 
1120 4120 Videregående opplæring i 

landbruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning 
1131 4131 Landbruksteknisk institutt 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i 

landbruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1139 4139 Annen utrednings- og 

utviklingsvirksomhet 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
1146 4146 Jord reg istreringsi nstituttet 
1149 Andre ressurstiltak 
1150 4150 Til gjennomføring av 

jordbruksavtalen m.m. 
2411 Statens landbruksbank 

U. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1986 - Endringer i 

statsbudsjettet 1986 og priser på jord
bruksvarer m.m. 

(Vedlegg: l. Jordbruksoppgjøret 1986. Av
setninger for 1986/87 fordelt på ulike pos
ter. 2. Produksjonstillegg, husdyr. 3. Pri
suttak, melkesektoren. 4. Protokoll fra 
forhandlingsmøte 2.7. 1986. 5. Nye satser 
for produksjonstillegg, husdyr. 6. Proto
koll fra forhandlingsmøte 6. juni 1986. 7. 
Vedtak i Stortinget 19. juni 1986. 8. Posten 
«andre tiltak» over Landbrukets utbyg
gingsfond.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 79, Innst. S. 19, S.tid. 
1656-1678 (11.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
for 1986 på en del kapitler under Land
bruksdepartementet. (Kap. 4105, gebyr
inntekter til jordbruksetaten.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 982, lnnst. S. 35, S.tid. 
1678 (11.12.86). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 105, S.tid. 2577 
(18.3.87). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Økonomiforvaltningen ved Nor
ges LandbrukshØgskole.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

5. Forlengelse av funksjonstiden for de stor
tingsvalgte medlemmer av Rådet for Sta
tens Landbruksbank. 
Innst. S. 197, S.tid. 3507 (1.6.87). 
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6. JordbruksoppgjØret 1987 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. 
(Vedlegg: Protokoll fra forhandlingsmøte 
29. mai 1987.) 
St.prp. 122, ref. S.tid. 3784, Innst. S. 260, 
S.tid. 4082-4160 (12.6.87) 
(Mistillitsforslag framsatt av Arne Alsåker 
Spilde på vegne av Høyre, Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet ble med 80 mot 
77 stemmer ikke bifalt. l forslag - ikke bi
falt.) 

7. Endringer på statsbudsjettet 1987. (End
ring av renten på boliglån i Landbruks
banken.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(2 forslag fra Anders Talleraas bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om en gårdbru

ker som kjøpte en skogeiendom men ble 
fratatt denne til fordel for en som selv 
ikke eier noen jordbrukseiendom, S.tid. 
40 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å 
unngå reduksjon av partenes klagefrist i 
saker om å nytte statens forkjØpsrett i 
konsesjonssaker, S.tid. 311-312 (29.10.86). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Kaci Kull
mann Five om statsråd Øyangens frems
tilling i Dagsrevyen av behandlingen av 
konsesjonssøknad vedr. eiendommen Ned
re SjØlie i Rendalen, S.tid. 913-916 
(21.11.86). 

4. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om å fore
bygge arbeidsulykker og yrkessykdom
mer i landbruket, S.tid. 1614-1615 
(10.12.86). 

5. Sp.spm. fra Age Hovengen om at småbru
ker Jens Ryen og hans forfedre i Elgåda
len som har betalt en urettmessig bygs
lingsavgift til staten, S.tid. 1636 (10.12.86). 

6. Sp.spm. fra Per Asphaug om utviding av 
ekspropriasjonsområdet til fordel for tam
reinbeite i Trollheimen, S.tid. 1637-1638 
(10.12.86). 

7. Gr.spm. fra Harald Ellefsen om statens 
bruk av forkjØpsrett til Møyfrid Barlaups 
småbruk i Aure på Nordmøre, S. tid. 1680-
1683 (11.12.86). 

8. Gr.spm. fra Eirin Faldet om en egen ak
sjonsplan for innlandslandbruket, S.tid. 
1683-1685 (11.12.86). 

9. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om etiske ret-

ningslinjer for vitenskapelige forsøk med 
dyr, S.tid. 2015-2016 (21.1.87). 

10. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å endre lov 
om avsetning til konsolideringsfond slik 
at fiskere og gardbrukere kan benytte av
setningsordningen til å bedre likvidite
ten, S.tid. 2078-2079 (28.1.87). 

11. Sp.spm. fra Lars Velsand om målet om 
inntektsmessig likestilling mellom bØnder 
og industriarbeidere, S.tid. 2087-2088 
(28.1.87). 

12. Sp.spm. fra Lars Storhaug om forskning 
omkring behandling av husdyrgjødsel og 
forurensningen fra landbruket, S.tid. 2134 
(4.2.87). 

13. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å få 
kvalifisert personell til stillinger i den yt
re landbruksetat, S.tid. 2134-2135 (4.2.87). 

14. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om gjØdsel 
frå landbruket som eit miljøproblem gjen
nom forureining av vassdrag og grunn
vatn, S.tid. 2328 (18.2.87). 

15. Sp.spm. fra Lars Storhaug om å tolke 
jordloven slik at det blir lovlig å bruke 
dyrket og dyrkbar jord til produksjon av 
bl.a. juletrær og «pyntegrønt», S.tid. 2521-
2522 (11.3.87). 

16. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om en breiest 
mulig politisk oppslutning om mandatet 
for arbeidet med en stortingsmelding for 
landbruket, S.tid. 2754 (1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Fradragsretten for underskudd ved 
drift av våningshus på gårdsbruk.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 11, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 

2. Endringer i lov av 2. april 1976 nr. 16 om 
Norges veterinærhøgskole og lov av 29. 
juni 1962 nr. l om Norges landbrukshøg
skole. (Adgang for utenlandske statsbor
gere til å søke professorater. Benevnelsen 
dosent tas ut av lovene.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 248, Innst. O. 47, O. 
tid. 284 (21.5.87), Besl. O. 55, L.tid. 47 
(29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 

3. Endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om 
Statens Landbruksbank og i visse andre 
lover. (Avvikling av rådene i Statens 
Landbruksbank, Distriktenes utbyg
gingsfond og Statens Fiskarbank.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 248, Innst. O. 70, O. 
tid. 439-440 (29.5.87), Besl. O. 75, L.tid. 81 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 
1101 4101 Statens fagtjeneste for landbruket 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1105 4105 Jordbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
1110 4110 Statens tilsynsstasjoner i 

landbruket m.m. 
1120 4120 Videregående opplæring i 

jordbruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshØgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruks-

økonomisk forskning 
1131 4131 Landbruksteknisk institutt 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i 

landbruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1139 41.19 Annen utrednings- og utviklings-

virksomhet 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 
1146 4146 J ordregistreri ngsinstituttet 
1149 Andre ressurstiltak 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruks-

avtalen m.m. 
2411 Statens Landbruksbank 

Il. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 på noen kapitler under Landbruks
departementet . (Kap. 1105 J ordbrukseta
ten i fylkene og kommunene, kap. 1124 og 
4124 Norges landbrukshøgskole.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

2. Jordbruksoppgjøret 1987 - Endringer i 
statsbudsjettet for 1987 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlings
møte den 9. juli 1987. 2. Jordbruksavtale 
1.7.1987 - 30.6.1988. 3. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1987. 4. Vedtak i 
Stortinget 12. juni 1987 om jordbruksopp
gjØret 1987. 5. Jordbruksoppgjøret 1987. 
Avsetninger for 1987/88. 6. Endringer for 
produksjonstillegg, husdyr. 7. Vedtekter 
for Landbrukets utbyggingsfond. 8. Nye 
satser for produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 48, Innst. S. 55, S.tid. 
1633-1665 (11.12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

23 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 132, S.tid. 2899 
(13.4.88). 

4. Interp. fra Age Hovengen pm sentralise
ringen av landbrukets foredlingsanlegg. 
S.tid. 3093-3104 (28.4.88). 

5. Landbruksfagskolenes struktur og plass i 
skolesystemet. (Overføring fra Landbruks
departementet til Kirke- og undervis
ningsdepartementet.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 17 Land
bruksfagskolene. Leder Kristian Wibe. 
Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev fra Land
bruksdepartementet til landbrukskomi
teen, datert 25.3.88 og 5.4.88. 3. Rundskriv 
F-39/88 fra Kirke og undervisningsdepar
tementet datert 12.4.88.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 31, Innst. S. 161, 
S.tid. 3119- 3136 (3.5.88). 

6. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 
1985 og 1986. 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2275, Innst. S. 180, 
S.tid. 3597- 3613 (30.5.88). 

7. Forslag fra Oddbjørn Hågård, Lars Vel
sand og Ole Gabriel Ueland datert 17. 
mars 1988 om særskilte tiltak for å løse 
gjeldsproblemene i norsk landbruk. 
Dok. 8:30, ref. S.tid. 2726, Innst. S. 242, 
s. tid. 3597- 3614 (30.5.88). 
(2 forslag, hvorav l fra Kåre Gjønnes over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I, og l ikke bifalt.) 

8. Gjenoppbygging av Statens skogskole 
Evenstad m.m. 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 225, 
S.tid. 3629- 3631 (30.5.88). 

9. Jordbruksoppgjøret 1988 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150, Til gjennomfØring av jordbruksavta
len m.m. 
(Vedlegg: l. Jordbruksforhandlingene, 
referat fra møter mellom Staten og Jord
brukets forhandlingsutvalg den 28. og 29. 
mai 1988. 2. Protokoll fra forhandlingsmø
te 29. mai 1988. Vedlegg til innst.: Brev fra 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet til landbrukskomiteen, datert 3. 
juni 1988.) 
St. prp. 141, ref. S.tid. 3717, Innst. S. 318, 
S.tid. 4261- 4291 (11.6.88). 
(4 forslag - ingen bifalt.) 

10. Forslag fra Kåre Gjønnes og Lars Gunnar 
Lie om handlingsplan for reduksjon av 
sprøytemidler i landbruket. 
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Dok. 8:50, ref. S.tid. 4418 (29.9.88) og ved
tatt utsatt. 

DL Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om samdrifts

systemet, S. tid. 109 (21.10.87). 
2. Sp.spm. fra Lars Velsand om pålegg til 

landbruksorganisasjonene om at de skal 
ha minst 40 prosent kvinneandel i alle ar
beidsgrupper under jordbruksavtalen, 
S.tid. 286-287 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å inndra 
dispensasjonen for bruk av DDT i skog
bruket, S.tid. 731 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Helga Haugen om sentralise
ring av landbruksadministrasjonen, S.tid. 
2270-2271 (24.2.88). 

5. Sp.spm. fra Karin Lian om å hindre fra
flytting fra distriktene ved å sikre kvin
ner arbeid, S.tid. 2466 (2.3.88). 

6. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
anbefalt konsesjon til Bruget AlS om kjøp 
av en eiendom bedriften lenge har leiet til 
hØvleri og trelastutsalg i Hønefoss sent
rum, S. tid. 2515-2516 (16.3.88). 

7. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om en planleg
ger nedlegging av Landbruksbankens 
distriktsavdelinger, S.tid. 2895-2896 
(13.4.88). 

8. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å be
skytte norsk landbruk mot adgang til å ta 
patent på genteknologisk framstilte dyr 
og planter, S.tid. 2897-2898 (13.4.88). 

9. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om oppgavene 
til Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret i 
forbindelse med strukturendringer og 
rasjonaliseringstiltak innafor landbruks
samvirket, S.tid. 2988 (20.4.88). 

10. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et regje
ringsoppnevnt utvalg uten kvinner til å 
føre forhandlinger om ny jordbruksavta
le, S.tid. 3088-3089 (27.4.88). 

11. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om et for
slag om å legge også l. studieår for alle 
studieretningene ved NLH til Landbruks
hØgskolen, S.tid. 3176-3177 (4.5.88). 

12. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om NBUs representant i Bjerkholtutval
get som ikke fikk delta i utvalgets siste 
møte pga. fødsel, S.tid. 3354 (11.5.88). 

13. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om salg av en 
del av tidligere Voll forsøksgård til Sør
Trøndelag Landbruksselskap, S. tid. 3369-
3370 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av 15. mai 1964 nr. 2 om 

fagskulane i landbruket. (Hjemmel for 
tidsavgrenset unntak fra loven i forbin
delse med utviklingsvirksomhet og hjem
mel til å overføre skoler til annen lov 
m.m.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 557, lnnst. O. 70, 0.
tid. 714 (26.5.88), Besl. O. 87, L.tid. 99 
(2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(Jf. Il, sak 5.) 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
11 O 1 41 O l Statens fag tjeneste for landbruket 
1102 4102 Landbruksetatene 
1104 Andre felles administrative tiltak 
1110 4110 Statens tilsynsstasjoner i 

landbruket m.m. 
1120 4120 Videregående opplæring i 

jordbruket m.m. 
1124 4124 Norges landbrukshøgskole 
1130 4130 Norsk institutt for landbruks-

økonomisk forskning 
1131 4131 Landbruksteknisk institutt 
1134 4134 Statens forskningsstasjoner i 

landbruk 
1138 Norges landbruksvitenskapelige 

forskningsråd 
1140 Tilskudd til investeringstiltak i 

jordbruket 

1146 4146 Norsk institutt for jord- og 
skog kartlegging 

1149 Andre ressurstiltak 
1150 4150 Til gjennomføring av jordbruks-

avtalen m .m. 
2411 Statens Landbruksbank 
(39 forslag, hvorav 3 fra Arne Alsåker Spil
de pva. henholdsvis H., KrF og Sp, og fra 
H, bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1988 - endringer i 

statsbudsjettet for 1988 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens forhandlingsutvalg og Norges Bon
delags forhandlingsutvalg 2.-3. juni 1988. 
2. Referat fra møte mellom Statens og 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
den 29. mai 198.8. 3. Jordbruksavtale l. juli 
1988 - 30. juni 1990. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1988. 5. Jordbruks
oppgjøret 1988. Avsetninger for 1988-89 
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fordelt på ulike poster. 6. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 73, 
S.tid. 2035-2055 (16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Kåre Gjønnes og Lars Gunnar 
Lie om handlingsplan for reduksjon av 
sprøytemidler i landbruket. 
Dok. 8:50 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
94, S.tid. 2673-2690 (21.2.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal MØlle og Statens 
Landbruksbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 105, S.tid. 2878 
(15.3.89). 

4. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1984-86 m.v. St.meld. 8, ref. S.tid. 33, 
Innst. S. 108, S.tid. 3044-3060 (10.4.89). 

5. JordbruksoppgjØret 1989 - endringer i 
statsbudsjettet for 1989 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Jordbruksforhandlingene 
1989. 2. Protokoll fra forhandlingsmøte 3. 
juni 1989. 3. Referat fra møter mellom sta
tens og Jordbrukets forhandlingsutvalg 
22. mai 1989. 4. Protokoll fra forhandlings
møte 27. januar 1989 om arbeidsforbruks
normene i modellbrukssystemet. 5. Nye 
satser for produksjonstillegg fra l. juli 
1989.) 
St.prp. 128, ref. S.tid. 4466, Innst. S. 300, 
S.tid. 5109-5133 (20.6.89). 
( 4 forslag - ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken om barne

ulykker i landbruksmiljøet, S.tid. 412-413 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Sigurd Hotemark om avslag 
til Jens Erik Westberg om konsesjon på 
kjØp av Foss gård i Ullerøy, S. tid. 764-765 
(10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om statsråd 
Øyangens uttalelser om en dramatisk 
senkning av kornprisen og dermed en 
endret landbrukspolitikk, S.tid. 1024-1025 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om hva stats
råden vil gjøre for å forebygge ulykker i 
landbruket, S.tid. 1324-1325 (30.11.88). 

5. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om å hind
re nedlegging av landbruksskoler, S.tid. 
1325-1326 (30.11.88). 

6. Sp.spm. fra Johan C. Løken om innfløkte 
regler for behandlingen av merverdiav
giften for senkningsanlegg, S. tid. 1338-
1339 (30.11.88). 

7. Sp.spm. fra Age Ramberg om hvorfor ikke 
lokale instanser er blitt tatt med på råd 
ved plassering av landbrukskontoret for 
Sandefjord og Stokke, S.tid. 2429 (25.1.89). 

8. Sp.spm. fra Lars Velsand om når forslag 
til ny allmenningslov vil bli forelagt Stor
tinget, S.tid. 2499 (1.2.89). 

9. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om eit 
forprosjekt for tørking av husdyrgjødsel i 
Kvam i samband med bruk av spillvarme 
frå ferrolegeringsverksemda Bjølvefossen 
AlS i Ålvik, S.tid. 2525 (8.2.89). 

10. Sp.spm. fra Eva Finstad om revurdering 
av en konsesjonsnektelse på en landbruks
eiendom til en 14 år gammel gutt, S. tid. 
2622 (15.2.89). 

11. Sp.spm. fra Peter Angelsen, framsatt av 
Inga Kvalbukt om flytting av distrikts
landbrukskontoret fra Kvalsund til Ham
merfest, S.tid. 2799-2800 (8.3.89). 

12. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å for
hindre at Losby Bruk, Lørenskog, som kul
turlandskap blir ødelagt ved bygging av 
et hotell i området, S.tid. 2871-2872 
(15.3.89). 

13. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om sal
get av gardsbruket Evenstad i Stor
Elvdal, S.tid. 3264-3265 (19.4.89). 

14. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om drif
ten av Evenstad fram til salget, S.tid. 3265 
(19.4.89). 

15. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om 
kvikksølvbeising av såkorn, S.tid. 3377-
3378 (26.4.89). 

16. Sp.spm. fra Bente Bakke om fortsatt land
bruksutdanning ved Haga Jordbrukssko
l-e, S.tid. 3776 (24.5.89). 

17. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å gi fylkene tilstrekkelig informasjon 
om agrotekniker-kursene, S.tid. 3776-3777 
(24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2om 

Statens Landbruksbank. (Delegering av 
avgjørelsesmyndighet til fylkesland
brukskontorene - prøveordning i Opp
land og Nord-Trøndelag.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 362, Innst. O. 60, 0.
tid. 488 (20.5.89), Bes!. O. 86, L.tid. 66 
(25.5.89). Lov av 16. juni 1989. 

2. Oppheving av lov av 15. mai 1964 nr. 2om 
fagskulane i landbruket og endringar i 
lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til pri
vate grunnskular og private skular som 
gjev vidaregåande opplæring ( privatsku
lelova). (Integrering av landbruksfagsko
lene i det videregående skoleverket.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 366, lnnst. O. 64, 0.
tid. 488-489 (20.5.89), Bes!. O. 87, L. tid. 66 
(25.5.89). Lov av 16. juni 1989. 
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LANDBRUKSPRODUKTER 

Omfatter bl.a.: KjØttkontrolloven, kraftforforsyningsloven, margarinloven, meieriselskapsloven, 
melkeprudukter, potetproduksjon, Statens kornforretning, Vaksdal mølle. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, VETERINÆRVESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen-
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2472 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal MøLLe 
2. Endring av ordningen med prisnedskriv

ning for jordbruksvarer med frihandels
status og endring av proposisjonen om 
statsbudsjettet for 1986 under kap. 4150 
Til gjennomføring av jordbruksavtalen. 
(Vedlegg til St. prp. l. Tillegg nr. l : l. Pris
nedskriving for levering av industrivarer 
med frihandelsstatus (jf. jordbruksavta
lens paragraf 10.5). 2. Brev fra Norges In
dustriforbund til Industridepartementet 
av 18.10.1985.) 
St.prp. l. Tillegg nr. l Budsjett-innst. S. 9, 
S.tid. 673-715 (19.11.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1984. 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 170, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om oppheving av 
fraktutjevningsordning med det resultat 
at prisøkning på margarin vil sette ar-

beidsplassane ved de to margarinfabrik
kene i Nord-Norge i fare, S.tid. 1279-1280 
(4.12.85). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om at britiske 
militærtropper på øvelse i Norge kjØper 
kjØttvarer på transitt fra utlandet, S.tid. 
2027 (12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Trøndelag 
meieris søknad om samdistribusjon av 
landbruksvarer mellom meieriet, Gart
nerhallen, slakteriet og eggsentralen, 
S.tid. 2092 (26.2.86). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en analyse 
av konkurranseforholdene vedrørende 
omsetning, import og produksjon av mat
varer, S.tid. 2094 (26.2.86). 

5. Sp.spm. fra Harald U. Lied om fordeling 
av importkvotene for poteter mellom om
setningsleddene i rimelig forhold til deres 
førsteomsetning, S.tid. 2354-2355 (9.4.86). 

6. Sp.spm. fra Harald U. Lied om en opp
summering av erfaringer med markeds
omsetningen for poteter, S.tid. 2355 
(9.4.86). 

7. Gr. spm. frå Leiv Blakset om større ut
jamning i mjølkeprisane, S.tid. 2941-2943 
(3.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 31. mai 1974 nr. 20om im
portavgift og råvareprisutjevning ved 
eksport (eksportrestitusjon) for produkter 
framstilt ved bearbeidelse av jordbruks
råvarer. 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 4, lnnst. O. 7, O.tid. 
80-85 (10.12.85), Besl. O. 23, L.tid. 21 
(16.12.). Lov av 20. desember 1985. 
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1986-87 

I: Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen-
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
2472 5472 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal MØlle 

O. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1985. 

Ref. S.tid. 2066, lnnst. S. 105, S.tid. 2577 
(18.3.87). 

2. Omsetningsrådets virksomhet og regn
skap for 1984 og 1985. 
St.meld. 52, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 234, 
S.tid. 3840-3843 (5.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om økning av 

melkekvotene for Nord-Norge neste år, 
S.tid. 267-268 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om støtte til 
melkeprodusenter i Vevelstad pga. høyt 
radioaktivt innhold i melk og stråfor, 
S.tid. 1637 (10.12.86). 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 
vedkommende Landbruksdepartemen-
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
24 72 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal MØlle 
(l forslag fra Arent M. Henriksen om 
kontroll med sprøytemiddelrester vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

O. Alminnelige saker: 
l. JordbruksoppgjØret 1987 - Endringer i 

statsbudsjettet for 1987 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlings
møte den 9. juli 1987. 2. Jordbruksavtale 
1.7.1987 - 30.6.1988. 3. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1987. 4. Vedtak i 
Stortinget 12. juni 1987 om jordbruksopp
gjøret 1987. 5. JordbruksoppgjØret 1987. 
Avsetninger for 1987188. 6. Endringer for 
produksjonstillegg, husdyr. 7. Vedtekter 
for Landbrukets utbyggingsfond. 8. Nye 
satser for produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 48, Innst. S. 55, S.tid. 
1633-1665 (11.12.87). 

2. AlS Vaksdal MøHes virksomhet i 1985-86 
m.v. 
St.meld. 26, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 123, 
S.tid. 2476 (15.3.88). 

3. Valg av medlemmer til representantska
pet i AlS Vaksdal Mølle. 
Innst. S. 142, S.tid. 2642 (24.3.88). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 132, S.tid. 2899 
(13.4.88). 

5. lnterp. fra Age Hovengen om sentralise
ringen av landbrukets foredlingsanlegg. 
S.tid. 3093-3104 (28.4.88). 

6. Suppleringsvalg av et medlem til repre
sentantskapet i AlS Vaksdal Mølle. 
Innst. S. 249, S. tid. 3877 (6.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om avgifter på 

plantevernmidler, S.tid. 109-110 (21.10.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 12. april1957 nr. 2om slakte

rier, kjøttindustri og offentlig kjØttkon
troll m.v. (Hjemmel for delegering av 
myndighet til styret for den samordnede 
næringsmiddelkontroll.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. l, O.tid. 6 
(6.11.87), Besl. O. l, L.tid. 3 (24.11.87). Lov 
av 4. desember 1987. 

2. Endring i lov 22. juni 1928 nr. 27 om lan
dets kornforsyning. (Bestemmelser om 
prisnivå på matmel, korntrygdordningen 
og kornforretningens oppkjøpsvirksom
het.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 103, Innst. O. 20, 0.
tid. 159-160 (10.12.87), Besl. O. 21, L.tid. 19 
(16.12.87). Lov av 8. januar 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Landbruksdepa rtemen-
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1114 4114 Statens næringsmiddeltilsyn 
2472 5472 Statens Kornforretning 

5651 Aksjer i AlS Vaksdal Mølle 

n. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1988 - endringer i 

statsbudsjettet for 1988 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m.m. 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens forhandlingsutvalg og Norges Bon
delags forhandlingsutvalg 2.-3. juni 1988. 
2. Referat fra møte mellom Statens og 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
den 29. mai 1988. 3. Jordbruksavtale l. juli 
1988 - 30. juni 1990. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1988. 5. Jordbruks
oppgjøret 1988. Avsetninger for 1988-89 
fordelt på ulike poster. 6. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 73, 
S.tid. 2035-2055 (16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 105, S.tid. 2878 
(15.3.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om finansminis

terens uttalelse om en «forsiktig oppmy
king av importvernet for å fremskaffe bil
ligere jordbruksprodukter», S.tid. 79 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om forbudet 
mot vekst- og ytelsesfremmende fortilset
tinger i Norge, S.tid. 79-80 (12.10.88). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om forskrif
tene til !orloven som tvinger Apotheker
nes Laboratorium til å flytte viktig biotek
nologisk produksjon ut av landet, S. tid. 
81-82 (12.10.88). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å innføre 
forskrifter for merking av økologisk dyr
kede landbruksprodukter, S.tid. 492 
(2.11.88). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
Norge på en konferanse i Geneve vil ta til 
orde for et absolutt krav om merking av 
bestrålte matvarer, S.tid. 1667 (7.12.88). 

6. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om meieribru
kets rasjonaliseringsplan og nedlegging 
av arbeidsplasser i distriktene, S.tid. 2427-
2428 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om stans i privat 
import av potteplanter fra l. april 1989, 
S.tid. 2871 (15.3.89). 

8. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om import
tillatelse for hermetiske grønnsaker fra 
Zimbabwe, S.tid. 3377 (26.4.89). 

9. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om Meie
riet Nord som har vedtatt å legge ned Bak
kehaug meieri i Målselv, S. tid. 3774-3775 
(24.5.H9). 

10. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å hind
re ulovlig import av kjØtt fra Danmark til 
Norge, S.tid. 3960 (31.5.89). 
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LIKESTILLING 

Omfatter bl.a.: Kjønnsdiskriminering, likestillingslaven, Likestillingsombudet, Likestillingsrå
det. 
Se også: EKTESKAP, FAMILIE. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over de uli
ke tiltak i Handlingsplan for likestilling 
for perioden 1986-90, fordelt på det enkel
te fagdepartement. Særskilt vedlegg: 
Handlingsplan for likestilling 1986-1990.) 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
154 7 Likestillingspolitisk forskning 

m.v. 
1548 Likestillingsombudet og like

stillingsrådet 

U. Alminnelige saker: 

l. Norges deltagelse på verdenskonferan
sen for å gjennomgå resultatene av FNs 
kvinnetiår i Nairobi 15. til 26. juli 1985. 
St.meld. 48, ref. S.tid. 2788, Innst. S. 179 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Gr. spm. frå Eli Arnstad om eit betre ar
beidsplasstilbod til kvinner i Bygde
Noreg, S.tid. 2032-2034 (13.2.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om et pro
sjekt for å få fortgang i debatten om 
mannsrollen i samfunnet, S.tid. 2198-2199 
(12.3.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om å sikre unge 
jenter samme rettigheter på arbeidsmar
kedet som unge gutter har, S.tid. 2199 
(12.3.86). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om det kvinnediskri
minerende i bruk av skattedirektoratets 
blanketter hvor ordet «hovedperson» er 
brukt om mannen i familien, S.tid. 2417-
2418 (16.4.86). 

5. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om for
bigåelse av kvinnelige søkere ved fylke
nes tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner 
for 1986, S.tid. 2424-2425 (16.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. 1: Oversikt over de uli
ke tiltak i Handlingsplan for likestilling 
for perioden 1986-90, fordelt på det enkel
te fagdepartement.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
154 7 Likesti1.lingspolitisk 

forskning m . v. 
1548 Likestillingsombudet og 

likestillingsrådet 

n. Alminnelige saker: 
l. Norges deltakelse på verdenskonferan

sen for å gjennomgå resultatene av FNs 
kvinnetiår i Nairobi 15. til 26. juli 1985. 
(Vedlegg: l. Rapport om Norges deltakel
se på Nairobikonferansen. 2. Nairobi-stra
tegien for kvinneframgang. 3. Statsråd 
Astrid Gjertsens innlegg i generaldebat
ten 16. juli 1985.) 
St.meld. 48 (1985-86), ref. S.tid. 2788 (1985-
86), Innst. S. 151, S.tid. 3289-3304 (19.5.87). 

2. Omsetningsrådets virksomhet og regn
skap for 1984 og 1985. (Den kjønnsmessi
ge fordeling i Omsetningsrådet.) 
St.meld. 52, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 234, 
S.tid. 3840-3843 (5.6.87). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om oppsi

gelsesvern for gifte kvinner, S.tid. 34-35 
(8.10.86). 

2. Sp.spm. frå Ranveig Frøiland om ei kvin
ne som ikkje vart tilsett i eit ledig preste
vikariat i La~evåg, S.tid. 559 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å øke antall 
kvinner i lederposisjoner i skoleverket, 
S.tid. 796-797 (19.11.86). 

4. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en mer 
rettferdig og familievennlig tilskuddsord
ning for foreldre uten barn i barnehager, 
S.tid. 800-801 (19.11.86). 

5. Gr.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
heve tradisjonelle kvinneyrkers status 
ved utbygging av husholdningsfag, helse
og sosialfag i videregående skole, S.tid. 
815-817 (19.11.86). 

6. Sp.spm. fra Tora Houg om å regne fØdsels
penger med i grunnlaget når arbeidsle
dighetstrygden beregnes, S.tid. 1985-1986 
(14.1.87). 

7. Sp.spm. fra Ashild Hauan om hva som 
kan gjøres for å hindre kvinneflukten fra 
folkevalgte verv, S.tid. 2330-2331 (18.2.87). 

8. Sp.spm. fra Brita Borge om å oppgi antall 
ansatte fordelt på kvinner og menn ved 
søknader om støtte fra Distriktenes utbyg
gingsfond, S.tid. 2334-2335 (18.2.87). 

9. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
handlingsplan for et prøvefylke der målet 
er å få flere kvinner til å bli i distriktene, 
S.tid. 2374-2375 (4.3.87). 

10. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om underre
presentasjon av kvinner i massemedia, 
s. tid. 2385-2386 ( 4.3.87). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om informa
sjon for kvinner om stimuleringstiltak for 
videreutdanning eller etablering av egen 
virksomhet, S.tid. 2386-2387 (4.3.87). 

12. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om å opp
muntre flere kvinner til å ta utdannelse 
som gir kompetanse til å undervise i EDB, 
S.tid. 2524-2525 (11.3.87). 

13. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å få nedsatt 
likestillingsutvalg i alle landets kommu
ner, S.tid. 2575-2576 (18.3.87). 

14. Sp.spm. frå AsbjØrn Bjørnset, framsatt av 
KjellbjØrg Lunde, om pålegget til kommu
nane om å utarbeide ein handlingsplan 
for likestilling, S.tid. 2653 (25.3.87). 

15. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å la de po
litiske kvinneorganisasjoner være hØ
ringsinstans i familie- og likestillingssa
ker, S.tid. 3175 (13.5.1987). 

16. Sp.spm. fra Eirin Faldet om lederen for 
etablererskolen for kvinner ved Statens 
teknologiske institutt er fratatt sin stil
ling, S.tid. 3457-3458 (27 .5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om like

stilling mellom kjØnnene. (Representa
sjon av begge kjønn i alle offentlige ut
valg m.m.) 
Ot.prp. 85, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg: 3. Oversikt over de ulike tiltake
ne i Handlingsplan for likestilling for pe
rioden 1986-90, fordelt på det enkelte de
partement.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1547 Likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m. v. 
1548 Likestillingsombudet og like

stillingsrådet 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Grethe V ærnø, Hans Ham

mond Rossbach, Reiulf Steen og Ambjørg 
Sælthun til ny § 2 a, alternativt § 96 a, i 
Grunnloven. (Ikke-diskriminering av 
norske borgere.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 3, Innst. S. 122, 
S.tid. 2582-2584 (17.3.88). 
(Forslaget ble enstemmig ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Hilde Bojer, vedtatt til frem
settelse av Hanna Kvanmo, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Kirsti Kolle Grøn
dahl, til endring av Grunnlovens §59. 
(Kvinner og menns likeverdige represen
tasjon på Stortinget.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 6, Innst. S. 138, 
S.tid. 2584- 25~7 (17.3.88). 
(Forslaget ble med 102 mot 6 stemmer ik
ke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Pål Atle Skjervengen om 

«Mannsrolleutvalget»s rapport og bruk av 
skattebetalernes penger til utvalg som 
kun frembringer selvfølgeligheter, S. tid. 
111 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om pålegg til 
landbruksorganisasjonene om at de skal 
ha minst 40 prosent kvinneandel i alle ar
beidsgrupper under jordbruksavtalen, 
S.tid. 286-287 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hvilke 
retningslinjer for likestilling departemen
tet følger når nye statsstipendiater utnev
nes, S.tid. 712 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om at det er alt
for få kvinnelege leiarar i grunnskulen og 
vidaregåande skule, S. tid. 728-729 
(18.11.87). 

5. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om rekrutte
ring av flere kvinnelige u-hjelpseksperter, 
S.tid. 1277-1278 (2.12.87). 

6. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen, 
framsatt av Marit Nybakk om å be statlige 
oppnevnte representanter til styrene i 
bedrifter hvor staten har eierinteresser 
medvirke til at bedriften inngår likestil
lingsavtale, S. tid. 2457 (2.3.88). 

7. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om For
svarets handlingsprogram for likestilling 
og virkningen på vår forsvarsevne, S.tid. 
2458-2459 (2.3.88). 

8. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
omgåelse av likestillingslova ved valg til 
kommunale utvalg, S.tid. 2467-2468 
(2.3.88). 

9. Sp.spm. fra Marit Nybakk om kvinners 
arbeidssituasjon ved innføring og økt 
bruk av datateknologi, S. tid. 2468- 2469 
(2.3.88). 

10. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om det 
kjØnnsdelte arbeidsmarked i Norge, S.tid. 
2469 (2.3.88). 

11. Sp.spm. fra Marit Wikholm om unngåelse 
av bestemmelsen om kvotering i den nye 
hovedavtalen ved inngåelse av lokale li
kestillingsavtaler, S.tid. 2469-2470 (2.3.88). 

12. Sp.spm. fra Karin Lian om å sørge for at 
flere kvinner bekler lederstillinger innen 
omsorgsyrkene, S. tid. 2470- 2471 (2.3.88). 

13. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om like
stiUingsutviklingen i Norden i framtida, 
S.tid. 2471 (2.3.88). 

14. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om å få begge 
ektefellers og samboeres navn på skjØter, 
tinglysingspapirer og offentlige skjemaer, 
S.tid. 2471-2472 (2.3.88). 

15. Sp.spm. fra Aase Moløkken om Etablerer
skolen for kvinner har hatt noen positiv 
effekt, S.tid. 2472-2473 (2.3.88). 

16. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et regje
ringsoppnevnt utvalg uten kvinner til å 
føre forhandlinger om ny jordbruksavta
le, S.tid. 3088-3089 (27.4.88). 

17. Sp.spm. fra Tora Aas land Haug om inn
stilling av en mann tiZ Zedig res.kap. stil
ling til tross for at menighetsråd, prost og 
biskop hadde innstilt på en kvinnelig sø
ker, S.tid. 3343-3344 (11.5.88). 

18. Sp.spm. fra Grete Knudsen om inntekts
reguleringsloven og kvinneprofilen i 
årets oppgjør, S.tid. 3431-3432 (25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om li

kestilling mellom kjønnene. (Representa
sjon av begge kjønn i alle offentlige ut
valg m.m. ved en 40 pst.-regel.) 
Ot.prp. 85 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
15, O.tid. 207-229 (14.12.87), Besl. O. 39, 
L.tid. 24 (17.12.87). Lov av 18. februar 1988. 

(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg: 3. Oversikt over de ulike tiltake
ne i Handlingslplan for likestilling for pe
rioden 1986-90, fordelt på det enkelte fag
departement.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1547 Likestillingspolitisk forskning, 

opplysningsarbeid m.v. 
1548 Likestillingsombudet og like

stillingsrådet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om overholdelse av likestillingslovens 
bestemmelse om lik lØnn for Likt arbeid, 
S.tid. 350-351 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om sam
mensetningen av offentlig utvalg på 
bakgrunn av kjønnskvotering, S.tid. 787-
788 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om hva 
Regjeringen vil gjØre for å sikre fortsatte 
livsvilkår for de kvinnegrupper som hol
der til i Kvinnehuset i Oslo, S.tid. 1002 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om tiltak for å 
få flere jenter til å søke studier i utlandet, 
S.tid. 2790 (8.3.89). 

5. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvilke 
fagplaner kan ventes godkjent og iverk
satt i år for å bedre lærlingetilbudet til 
jenter, S. tid. 2806 (8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Marit Nybakk om en forsk
ningsrapport som viser at de kommunale 
likestillingsutvalgene ikke fungerer etter 
intensjonen, S.tid. 3172-3173 (12.4.89). 

7. Sp.spm. fra Inger Lise GjØrv omstillings
instruksen for kvinnekonsulentene ved 
fylkesarbeidskontorene, S.tid. 3760 
(24.5.89). 

8. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
etablering av forsøk med 3-årige lØp in
nen helse- og m iljØfag og i estetiske fag og 
husflidsfag i videregående skole, S.tid. 
3977-3978 (31.5.89). 
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LOKALFORVALTNING 

Omfatter bl.a.: BoligmiljØ, Statens branninspeksjon. 
Se også: BYGNINGSVESEN, DISTRIKTSUTBYGGING, FYLKER, FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI, KOMMUNENES ØKONOMI, KOMMUNER. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
582 Tilskudd til boliger - sosiale 

bygg m.m. 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
260 Tilskudd til kommuner og 

fylkeskommuner til dekning av 
etterslep i forbindelse med 
overgang fra refusjonsordningen 
til nytt inntektssystem 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
260 Tilskudd til kommunene og 

fylkeskommunene til dekning av 
etterslep i forbindelse med 
overgang fra refusjonsordningen 
til nytt inntektssystem i 1986 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arve Berg om at søknadene 
om lån i Kommunalbanken til kommune
nes overtakelse av sykehjemmene, skal 
sendes fylkesmannen for uttalelse og ikke 
bli forelagt fylkeskommunenes eksperti
se, S.tid. 1946 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å frem
me en proposisjon om lovfesting av nytt 
inntektssystem for kommunene og fylkes
kommunene, S.tid. 2861-2862 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (Innløysingsrett for festa
rar av offentleg grunn.) 
Ot.prp. 78 (1984-85), ref. O.tid. 511 (1984-
85). (Fremmet på nytt ved Ot.prp. 6 - se 
neste sak.) 

2. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (Innløysingsrett for festa
rar av offentleg grunn.) (Jf. Ot.prp. 78 
(1984-85).) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
136-152 (20.2.86), Besl. O. 32, L.tid. 26-27 
(25.2.86). Lov av 14. mars 1986. 
(l forslag fra Kari Garmann framsatt i 
Odelstinget - bifalt, l forslag framsatt i 
Lagtinget- ikke bifalt.) 

3. Midlertidig lov om utvidet forsøksvirk
somhet i kommuner og fylkeskommuner 
(frikommuner ). 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 102, Innst. O. 33, 
O.tid. 204-221 (8.4.86), Besl. O. 42, L.tid. 32 
(17.4."86). Lov av 2. mai 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting - begge ikke bifalt.) 
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1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 

581 Bolig- og bomiljØtiltak 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 260 Tilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner til dek
ning av etterslep i forbindelse med over
gang fra refusjonsordningen til nytt inn
tektssystem.) 
St. prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 
560 Overføring til skattefordelingsfondet. 
(Oppfyllelse av inntektsgarantien.) 
St. prp. 46, ref. S.tid. 982, Innst. S. 42, S.tid. 
1590 (9.12.86). 

3. Presidentens tale i forbindelse med 150-
årsjubileet for formannsskapslovene. 
S.tid. 1978 (14.1.87). 

4. Interp. fra Sverre Mauritzen om reform
arbeidet overfor den lokale statsforvalt
ning og kommuneforvaltningen. 
S.tid. 3223-3236 (14.5.87). 
(2 forslag fra Sverre Mauritzen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

5. Kommuneøkonomien 1988, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene_ i 1988, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1988 og tilleggsbevilgninger til kommu
nene og fylkeskommunene i 1987. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 263, 
S.tid. 4075-4081 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 7.) 

6. Endringer i inntektssystemet for kommu
ner og fylkeskommuner. 
(Vedlegg: lA. Tilskudd in.ntektssysten1et 
etter sykehjemsreformen. Fylkeskommu
nene. lB. Tilskudd inntektssystemet et
ter sykehjemsreformen. Kommunene. 
2A. Utslag av overgang til fordeling etter 
de faste kriteriene i nåværende inntekts
system. 2B. Utslag av overgang til forde
ling etter de faste kriteriene i inntektssy
stemet slik det foreslås utformet i denne 
meldingen. 2C. Prognosemodell for inn
tektssystemet. 3. Beregningsgrunnlaget 

for de økonomiske konsekvensene av 
overføringen av de somatiske sykehjem
mene fra fylkeskommunene til kommu
nene. 4. Statistiske data fra avtalene mel
lom kommunene og fylkeskommunene 
om overføringen av de somatiske syke
hjemmene til kommunene. 5. Den norma
tive metode for utgiftsutjevningen.) 
St.meld. 56, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 264, 
S.tid. 4081 (12.6.87) og utsatt. 

7. Endring i stortingsvedtak gjort 16. desem
ber 1986 om fastsetjing av avgifter o.a. til 
folketrygda for året 1987. (Økt kommune
tilskudd til folketrygden for kommuner 
med høye skatteinntekter, til fordel for 
fylkeskommunene.) 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 262, 
S.tid. 4160-4213 (12.6.87) 
(4 forslag, hvorav l fra Sigbjørn Johnsen 
bifalt.) (Jf. sak 5 og St.meld. 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om rammetil

skott til sjukeheimplasser i Ølen kommu
ne, S.tid. 63 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om re
gulering av areal til golfbane i Bærum, 
S.tid. 563 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om å rette opp systematiske skjevheter i 
det nye inntektssystemet og i kommune
økonomien totalt, S.tid. 1612-1613 
(10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om å be
handle Namdalen likt med Nord-Norge 
også når det gjelder rammetilskott i det 
nye inntektssystemet, S.tid. 1997-1998 
(21.1.87). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om adgang 
til å holde kommunale og fylkeskommuna
le møter for åpne dører, S.tid. 2119 (4.2.87). 

6. Sp.spm. fra Ashild Hauan om hva som 
kan gjøres for å hindre kvinneflukten fra 
folkevalgte verv, S.tid. 2330-2331 (18.2.87). 

7. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om å fra
ta kommunene adgangen til å fastsette 
traseer for snøscootere, S.tid. 2930-2931 
(8.4.1987). 

8. Sp.spm. fra Bente Bakke om frikommune
forsøket og ikke-vurdering av søknader 
som inneholdt privatisering, S.tid. 3028 
(29.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lovgivningen vedrø

rende nemnder på kommuneplan og fyl
kesplan. 
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(Særskilt vedlegg: NOU 1978: 7 Nemnder 
på fylkesplan. Leder Dagfin Juel. NOU 
1982: 38 Nemnder på kommuneplan. Le
der Knut Karsæth.) 

Ot.prp. 39, ref. O.tid. 232, Innst. O. 74, O. 
tid. 444-462 (29.5.87), Besl. O. 81, L.tid.82 
(3.6.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1988.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
560 Overføring til Skattefordelings

fondet 
581 Bolig- og bomiljØtiltak 

(Jf. sak 2.) 
2. Endring av departementsstrukturen. Ut

videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 934 Standardise
ringsarbeid, tilskudd til Norges Byggstan
dardiseringsråd (NBR) - overført fra kap. 
581 Bolig- og bomiljøtiltak.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sak l.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i inntektssystemet for kommu

nene og fylkeskommunene. (Vedlegg: lA. 
Tilskudd inntektssystemet etter syke
hjemsreformen. Fylkeskommunene. lB. 
Tilskudd inntektssystemet etter syke
hjemsreformen. Kommunene. 2A. Utslag 
av overgang til fordeling etter de faste kri
teriene i nåværende inntektssystem. 2B. 
Utslag av overgang til fordeling etter de 
faste kriteriene i inntektssystemet slik 
det foreslås utformet i denne meldingen. 
2C. Prognosemodell for inntektssyste
met. 3. Beregninggrunnlaget for de øko
nomiske konsekvensene av overføringe
nav de somatiske sykehjemmene fra fyl
keskommunene til kommunene. 4. Statis
tiske data fra avtalene mellom kommune
ne og fylkeskommunene om overfø
ringen av de somatiske sykehjemmene til 
kommunene. 5. Den normative metode 
for utgiftsutjevningen.) 
St.meld. 56 (1986-87), ref. S.tid. 3166 (1986-
87), lnnst. S. 264 (1986-87), S.tid. 32-48 
(8.10.87). 

2. Møre og Romsdal fylkesting sender utta
lelse om fylkeskommunal og kommunal 
økonomi. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Sortland kommunestyre sender uttalelse 
om inntektssystemet for kommuner og fyl
keskommuner og om Stortingets salde
ringsbehandling. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Forslag fra Øyvind Bjorvatn og Helge 
Seip, vedtatt til fremsettelse av Jakob Aa
no og Osmund Faremo, til ny § 82 i 
Grunnloven. (Lokalt selvstyre.) 
Dok. l O (1983-84), forslag 8, Innst. S. 88, 
S.tid. 2286- 2293 (25.2.88). 
(Forslaget ble med 115 mot 6 stemmer ik
ke bifalt.) 

5. Budsjettmessige endringer i forbindelse 
med frikommuneforsøket i Nord-Trønde
lag fylkeskommune . 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2275, lnnst. S. 159, 
S.tid. 3065-3068 (26.4.88). 

6. Kommuneøkonomien 1989, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1989, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1989 og endringer i bevilgningene til 
kommunene og fylkeskommunene i 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 123, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 314, 
S.tid. 4213- 4236 (10.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å få en 

permanent ordning med inntektsskatt til 
fylker og kommuner fra petroleumsvirk
somhet på linje med annen næringsvirk
somhet, S.tid. 2004-2005 (20.1.88). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om Troms 
fylkeskommunes nedskjæringer i bussru
tetilbudet Troms, S.tid. 2128-2129 
(10.2.88). 

3. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
omgåelse av likestillingslova ved valg til 
kommunale utvalg, S.tid. 2467-2468 
(2.3.88). 
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IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Opphevelse av maksimumssats for inn
tektsskatt til kommunene og fylkeskom
munene og fellesskatt til Skatteforde
lingsfondet.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 6 og 7, L.tid. 10-11 
(7.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(2 forslag fremmet i Odelstinget og 4 i 
Lagtinget- ingen bifalt.) 

2. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 
grunnskolen. (Desentralisering. Overfø
ring av statens styrings- og avgjØrelses
myndighet til kommunene.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1982: 27 Funksjons- og 
administrasjonsordning for offentlige or
ganer under Kirke- og undervisningsde
partementet og NOU 1982: 38 Nemnder 
på kommuneplan. Leder Knut Korsæth.) 
Ot.prp. 63 (1986-87), ref. O.tid. 269 (1986-
87), Innst. O. 17, O.tid. 107-123 (8.12.87), 
Besl. O. 15, L.tid. 14-15 (16.12.87). Lov av 
18. desember 1987. 
( 4 forslag framsatt i Odelstinget, 3 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag. (Regu
lering av snøscooterbruk.) 
(Vedlegg: Utkast til nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.) 
Ot.prp. 60 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 16, O.tid. 133-158 (8.12.87), 
Besl. O. 19, L.tid. 16-19 (16.12.87). Lov av 
15. januar 1988. 
(5 forslag i Odelstinget, 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

4. Endring i lov av 24. april 1964 nr. 2 om 
Skattefordelingsfondet. (Unntak for ge
vinst ved avhendelse av bolig eller fritids
eiendom ved beregning av grunnlaget for 
fellesskatten.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 280, Innst. O. 41, 0.
tid. 371 (15.3.88), Besl. O. 54, L.tid. 47 
(22.3.88). Lov av 25. mars 1988. 

5. Endringar i mellombels lov om utvida 
forsøksverksemd i kommunar og fylkes
kommunar (frikommunar) av 2. mai 1986 
nr. 16. (Forsøk om samordning av næ
rings- og distriktspolitisk verksemd). 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 495, O.tid. 691-693 
(26.5.88), Besl. O. 83, L.tid. 97 (2.6.88). Lov 
av 10. juni 1988. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
arbeidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1989.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 

3560 Overføring fra Skatte
fordelingsfondet 

581 Bolig- og bomiljøtiLtak 

D. Alminnelige saker: 
l. Vaksdal kommunestyre sender uttalelse 

datert 22.12.88 om misforholdet mellom 
måten statsbudsjettet blir behandlet på og 
prinsippet for det nye inntektssystemet. 
Ref. S.tid. 2266 (13.1.89), og vedlagt proto
kollen. 

2. Samtykke til undertegning og godkjen
ning av Europarådskonvensjonen av 15. 
oktober 1985 om lokalt selvstyre. 

(Vedlegg: Konvensjonsteksten på 
engelsk og i norsk oversettelse.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 482, Innst. S. 110, 
S.tid. 3040-3041 (6.4.89). 

3. Frikommuneforsøket. 
(Vedlegg: Forsøk som ikke er tilrådd. 
Vedlegg til innst.: Oversikt over gitte dis
pensasjoner.) 
St.meld. 15, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 161, 
S.tid. 3703-3721 (23.5.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Kommuneøkonomien 1990 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1989, m.v. (Del 1.). Del Il 
Inntektssystemet for kommunene og fyl
keskommunene. (Del Il ble ikke behand
let av dette Storting.) 
(Vedlegg: l. Tabeller som er omtalt i kap. 
4- Styring av kommunesektorens inntek
ter. 2. Personminutter- nytt kriterium på 
befolkningens geografiske fordeling. 3. 
Tabellvedlegg.) 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 296, 
S.tid. 49034914 (16.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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5. Tilleggsbevilgning i forbindelse med 
lØnnsoppgjøret for kommuneansatte. 
St.prp. 137, ref. S.tid. 4466, Innst. S. 296, 
S.tid. 4903-4914 (16.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hjem

mel for miljøvernministeren til å gripe 
inn overfor Oslo kommune slik at kollek
tivtilboda ikkje blir raserte, S.tid. 1009-
1010 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om statlege 
verkemiddel for satsing på kollektivtra
fikk i lokalsamfunna, S.tid. 1028-1029 
(23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om at også 
Vestfold og Østfold fylkeskommuner blir 
representert i rådet til Prosjekt Hurum 
om den nye hovedflyplassen, S.tid. 1029-
1030 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om fylkes
mannen for Oslo og Akershus som har 
nektet å godkjenne Oslo bystyres vedtak 
om å benytte reduksjonsfaktor ved utskri
ving av eiendomsskatt for 1989, S.tid. 
2807-2808 (8.3.89). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om salget av 
Brødrene Aarsæther på Sunnmøre, 
S.tid. 3419-3420 (3.5.89). 



Lotteri og spill -352-

LOTTERI OG SPILL 

Omfatter bl.a.: Lotterilaven, pengelotteriloven, tippeloven, totalisatorlaven. 
Se også: LANDBRUK, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S. tid. 77 5-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

Il. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Hallvard Bakke, Anneliese Dø
rum, Carl I. Hagen, Gunnar Halvorsen, 
Kari HeUiesen, Arent M. Henriksen, Sig
bjØrn Johnsen, Inger Pedersen og Tom 
Thoresen oversendt fra Odelstinget: «De 
forskningsformål som nå får overført mid
ler fra tippeoverskuddet skal kompense
res for endringen i tippenøkkelen og for 
eventuell nedgang i tippeomsetningen på 
grunn av Lotto, gjennom ordinære bevilg
ninger over statsbudsjettet». 
S.tid. 1881 (21.1.86). og oversendt Regje
ringen. 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 
legge Lotto til Nord-Norge, S.tid. 2096-
2097 (26.2.86). 

2. Sp.spm. fra Brita Borge om å gjøre det let
tere for foreninger og organisasjoner å få 
lotteriløyve, S.tid. 2863 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om Tallspillet Lotto og endringer i 
tippeloven. 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 
19-36 (10.12.85), Besl. O. 4 og 5, L.tid. 7-16 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 
(Statsministeren stiller kabinettspørsmål 
-se O.tid. 32, l forslag fra Johan C. Løken 
bifalt med 58 mot 56 stemmer, l forslag 
oversendt Stortinget - se Il, 1.) (Jf. 

· STATSBUDSJETIET l, l «Gul bok».) 
2. Endringer i lov av 21. juni 1946 nr. 2 om 

tipping i samband med idrettstevlinger. 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, Innst. O. 14, O.tid. 
63-64 (10.12.85), Besl. O. 18, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5572 Avgift av TallspilLet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 

(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : Opp
summering av' forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5571 Totalisatoravgift 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 

revurdere avgiftssatsene for travbanene, 
S.tid. 2006 (21.1.87). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 21. juni 1946 nr. 2om tipping 

i samband med idrettstevlinger. (Endring 
av fordelingsnøkkelen for tippeoverskotet 
til idrett og forsking.) 
(Vedlegg: Oversikt over disponeringen av 

Lotteri og spill 

idrettens andel av overskuddet til Norsk 
Tipping NS i 1986.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 248, Innst. O. 63, O. 
tid. 366-368 (25.5.87), Besl. O. 65, L.tid. 74 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19 .11.87). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brita Borge om begrens

ninger på humanitære organisasjoners 
lotterier, S.tid. 543-544 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å heve 
belØpsgrensene i lotteriloven slik at nærra
dioer ikke får problemer med sine 
bingopremier, S.tid. 1581-1582 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Harald Synnes om statlige 
pengespill som undergraver det tradisjo
nelle økonomiske grunnlag for frivillig 
ideell virksomhet, S.tid. 3341-3342 
(11.5.88). 

4. Sp.spm. fra Harald Synnes om økonomis
ke og sosiale problemer i forbindelse med 
de statlige pengespill, S. tid. 3342-3343 
(11.5.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Landbruksdepartementet 
og Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
55 71 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 
5626 Aksjer i Norsk Tipping AlS 

D. Alminnelige saker: 
l. Statsavgift ved totalisatorspill og endring 

i statsbudsjettet for 1988 kap. 5571. 
(Vedlegg: l. Forskrift for totalisatorspill. 
2. Vedtekter for stiftelsen Norsk Riksto
to.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 998, Innst. S. 79, S.tid. 
2136-2183 (salderingsdebatt 20.12.88). 

2. Statsavgift ved totalisatorspill og end
ringer i statsbudsjettet for 1989 kap. 5571. 

24 

St.prp. 123, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 286, 
S.tid. 4902 (16.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvald Godal om omlegging 

av rutinene for overfØring av tippemidZar 
frå STU! til fylkeskommunane, S. tid. 85 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Tore A. LiZtved om lovet eks
trastøtte til FFO og andre frivillige orga
nisasjoner som følge av inntektstap på 
lotterier, S.tid. 786-787 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Harald Synnes om samspill 
mellom offentlig ansvar og frivillig inn
sats og forholdet mellom statlige penge
spill og private lotterier, S.tid. 2493-2494 
(1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Harald Synnes om Regje
ringen vil iverksette organisasjonenes 
rett til å ta i bruk skrapelodd fra l. juli 
1989, S.tid. 2867-2868(15.3.89). 
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LUFTFART 

Omfatter bl.a.: Charterflyging, flyplasser, flysikkerhet, flyruter, flyselskaper, luftfartsloven, 
Luftfartsverket. 
Se også KOMIVIUNIKASJON, SAMFERDSEL. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfarts
selskap AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1310 4310 Sivilluftfart 

U. Alminnelige saker: 

l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Jernbanetransport og Tele
kommunikasjoner. (Utbyggingskontoret 
ved Fornebu, utredning om hovedfly
plass.) 
St. prp. 30, ref. S .tid. 809, lnnst. S. 34, 
S.tid. 1296-1298 (4.12.85). 

2. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. (Reduksjon i bevilgninger til innen
landske flyruter.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende samferdselsbudsjettet. (Utvi
delse av ekspedisjonsbygningen på For
nebu.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 148, 
S.tid. 2814-2817 (23.5.86). (Jf. sak 5.) 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 

St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
1310 Sivilluftfart 

5. Endrede fullmakter m.v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivil 
luftfart, Vegformål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Utvidelse av ekspedisjons
bygningen på Fornebu.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). (Jf. sak 3.) 

6. Lønnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). 
(l forslag fra Steinar Eriksen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om libe
ralisering innen flytrafikken, S.tid. 488 
(13.11.85). 

2. Sp.spm. fra Marit Rotnes om planer for al
ternativ utbygging av Ørland lufthavn 
ved stenging av Værnes lufthavn, S.tid. 
891 (27.11.85). 

3. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om flyter
minalen ved Bodø Lufthavn, S.tid. 891 
(27 .11.85). (Trukket tilbake). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om å imøtekom
me søknad fra Norving om konsesjon for 
flyvning fra Skien til Trondheim, Gøte
borg og København, S.tid. 1916-1917 
(29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om en an
nonse i det svenske tidsskrift «Dagens in
dustri» der SAS sterkt kritiserer Garder
moen flyplass, S.tid. 1940-1941 (5.2.86). 

6. Sp.spm. frå Sigurd Verdal om ein sterk 
reduksjon av rutetilbodet på Farsund 
lufthavn trass i konsesjonen til Norving, 
S.tid. 2044 (19.2.86). 
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7. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om organi
sering av trafikkavviklingen på Fornebu 
flyplass , S. tid. 2090 (26.2.86). 

8. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om sjøred
ningstjenesten ved Værnes lufthavn, 
S.tid. 2190 (12.3.86). 

9. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om den 
planlagte utbygging av Gardermoen fly
plass etter ten1poplanen, S.tid. 2191-2192 
(12.3.86). 

10. Sp.spm. fra Harald U. Lied om flyplass
prosjektet på Rudshøgda, S. tid. 2340 
(9.4.86). 

11. Sp.spm. fra Asmund Myhre om avslag på 
konsesjonssøknad for direkte flyrute 
Stord-Oslo, S.tid. 2340 (9.4.86). (Trukket 
tilbake.) 

12. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om et tak på 
5,5 millioner passasjerer i året over For
nebu, og flytting av rutetrafikkfra Forne
bu, S.tid. 2798-2799 (21.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S . 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske 
Luftfartsselskap AlS 

(l forslag fra Carl I. Hagen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S .tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1310 4310 Sivil Luftfart 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 

vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, Jernba
netransport og Post. 
St.prp. 28, ref. S.tid. 982, Innst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86) 

2. Flyrutekonsesjoner. 
(Vedlegg: l. SAS før 1951. 2. Ministerbe
slutningen av 1986. 3. Retningslinjer for 
utstedelse av koncession til sekundære, 
grænseoverskridende flyruter (1981). 4. 
Standardvilkår tilknyttet konsesjonene 
(innenlands trafikk). 5. Standardvilkår 
tilknyttet konsesjonene (utenlands tra
fikk). 6. Nye ruter opprettet i henhold til 
ministerbeslutningen av 1981.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 115, 
S.tid. 2658-2695 (30.3.87). 
(5 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 

3. Lokalisering av hovedflyplass for Oslo
området. 
(Vedlegg: Kartskisser over de ulike fly
plassalternativer.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. il166, Innst. S. 188 
(ikke-beh.) , S.tid. 3394 (26.5.87). 

4. Opprettelse av en sivil, statlig trafikkfly
gerskole. 
St.prp. 76, ref. S.tid. 2832, Innst. S. 194, 
S.tid. 3416-3422 (26.5.87). 

5. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. (Orientering om 
drøftinger om avskrivningstid med Wide
røes Flyveselskap A/S.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Full
makter til Luftfartsverket.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S . 261 , 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
1310 Sivil Luftfart 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Petersen om å gi Norving 

AlS konsesjon for ruteflyvnir.g fra Garder
moen til Bergen, Trondheim, Stavanger 
og Skien, S.tid. 52-53 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om den nye 
innflygingsruten til Fornebu, S.tid. 1624-
1625 (10.12.86). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Arent M. Henriksen, om militær aktivitet 
kan ha vært årsaken til at et Widerøe-fly 
styrtet 11. mars 1982, S.tid. 2075 (28.1.87). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å utvide 
ruteheftet for .flyruter i Norge til en felles 
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norsk innenriks tidtabell, S.tid. 2122-2123 
(4.2.87). 

5. Sp.spm. fra Per Aas om forlenging av 
samordningen av trafikken mellom for
svarets og den sivile persontransport på 
ruten Bardufoss-Oslo, S.tid. 2338-2339 
(18.2.87). 

6. Sp.spm. fra Tora Haug om en ny statlig 
sivil flyskole og innordning i planene for 
høyere utdanning, S.tid. 2655 (25.3.87). 

7. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om militær
fly som har skapt mange farlige situasjo
ner i luftrommet ved Bodø flyplass, S.tid. 
2740 (1.4.87). 

8. Sp.spm. fra Inger Pedersen om avslag på 
søknad om dispensasjon for to nattlan
dinger på Evenes lufthavn sommeren 
1987, S.tid. 2740 (1.4.87). 

9. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om fly
rutetilbud fra Værnes, S. tid. 2935-2936 
(8.4.1987). 

10. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om bygging 
av ny flyplass på RudshØgda i Ringsaker, 
S.tid. 3091 (6.5.1987). 

11. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om fly
støyen i området Grefsen-Sagene-Major
stuen pga. innflyvingsruten til Fornebu, 
S.tid. 3091-3092 (6.5.1987). 

12. Sp.spm. fra AsbjØrn Sjøthun om bedring 
av radardekningen ved flere flyplasser i 
Nord-Norge, S.tid. 3355-3356 (20.5.1987). 

13. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om at SAS ar
beider med å opprette en paraplyorgani
sasjon under navnet Comair, som skal 
fordele nye skandinaviske regionalflyru
ter mellom selskapene, S.tid. 3356-3357 
(20.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfarts
selskap AlS 

(l forslag fra Carl l. Hagen vedtatt sendt 
Samferdselskomiteen - jf. sak 5.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 
1310 4310 Sivilluftfart 
(Jf. neste sak.) 

3. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1988. 
(Kap. 1310 Sivil luftfart - utsettelse av re
parasjons- og vedlikeholdsarbeider på 
rullebanen på Gardermoen.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(27 .11.87). 
(Jf. neste sak.) 

4. Deltagelse i forhøyelse av egenkapitalen i 
Det Norske Luftfartsselskap AlS . 
St.prp. l. Tillegg 4, II"pkt. l, ref. S.tid. 704, 
Budsjett-innst. 14. Tillegg l, S.tid. 670-
1673 (14.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om utredning av 
konsekvensene ved å gjøre SAS til et in
ternasjonalt børsnotert selskap. 
S.tid. 782-783 (19.11.87), Budsjett-innst. S. 
14. Tillegg l, S.tid. 1670-1673 (14.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene l og 4.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Brev fra Samferdselsdepartem.entet som 

meddeler at det vil bli lagt frem en til
leggsmelding til St.meld. nr. 55 for 1986-
87 om de problemer som knytter seg til ja
gerflyvirksomheten og andre spørsmål 
som har vært brakt opp i forbindelse med 
alternativet Gardermoen som ny hoved
flyplass for Østlandsområdet. 
Ref. S.tid. 312 (30.10.87), og sendt samferd
selskomiteen. 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1987 
vedrørende Sivil luftfart. (Kap. 1310, om
disponering i forbindelse med nytt termi
nalområde på Flesland, gjenstående hev. 
til ekspedisjonsbygningen på Fornebu.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 705, Innst. S. 24, S.tid. 
1039-1107 (27.11.87). 



-357- Luftfart 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart. (Endringer som 
følge av utsettelse av rehabiliteringen av 
rullebanen på Gardermoen. Utbedrings
tiltak på Fornebu. Investeringstilskudd til 
kortbaneflyplassene i Honningsvåg, Ørs
ta/Vol da og Mosjøen. Tilskudd til drift av 
AFIS-tjeneste ved sekundærflyplasser. 
Ny ekspedisjonsbygning for Bodø luft
havn.) 
St.prp. 79, ref. S.tid. 2765, Innst. S. 160, 
S.tid. 3104- 3108 (28.4.88). 

4. Lokalisering av hovedflyplass for Oslo
området. 
(Vedlegg til st.prp.: Kartskisser over de 
ulike flyplassalternativer. Vedlegg til 
innst.: Brev av 8.10.87 fra Samferdselsde
partementet til Stortinget vedr. Luftfarts
verkets vurderinger av de meteorologiske 
forhold på Hurumlandet.) 
St.meld. 55 (1986-87), ref. S.tid. 3166 (1986-
87), Innst. S. 275, S.tid. 3959-4033 (8.6.88). 
(3 forslag, hvorav l om samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen ikke bifalt med 
129 mot 28 stemmer, l fra Olaf Øen om 
Hurum som hovedflyplass bifalt med 81 
mot 76 stemmer og l fra Carl I. Hagen 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l) 
(Jf. neste sak.) 

5. Tillegg til St.meld. nr. 55 for 1986-87 om 
lokalisering av hovedflyplass for Oslo
området. (Vedlegg: l. Jagerflyplassutval
gets innstilling av 27. januar 1988. 2. Utta
lelse fra Forsvarets overkommando til Ja
gerflyplassutvalgets innstilling, datert 11. 
februar 1988. 3. Forsvarsdepartementets 
uttalelse til Jagerflyplassutvalgets innstil
ling, datert 22. februar 1988. 4. Kartskisser 
som viser forventet antall kjørefelt i basis
vegnettet i 1995 og 2000. 5. Kartutsnitt 
som viser grunnvannsreservoarets utst
rekning på Øvre Romerike.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 275, 
S.tid. 3959-4033 (8.6.88). 
(3 forslag, hvorav l om samtrafikk mellom 
Fornebu og Gardermoen ikke bifalt, l fra 
Olaf Øen om Hurum som hovedflyplass 
bifaltes med 81 mot 76 stemmer og l for
slag fra Carl l. Hagen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Utbed
ringer ved Fornebu, Widerøes under
skudd 1987, forskuttering av riksvegan
legg, reviderte budsjetter for ferjedrift, 
Postverket og Televerket.) 

St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen-Krone sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om nye prog

noser for lufttrafikken i forbindelse med 
tilleggsmeldingen til flyplassmeldingen, 
S.tid. 1575 (9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å gi 
Braathens SAFE rett til å fly strekningen 
Oslo-Tromsø, S.tid. 1575-1576 (9.12.87). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om tiltak 
som kan redusere mulighetene for gå
sakte-aksjoner slik som nå SAS har vært 
rammet av, S.tid. 1588 (9.12.87). 

4. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om flyfor
bindelse til Ørland og Rørvik, S. tid. 2043-
2044 (27.1.88). 

5. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ut
bygging av bankekspedisjonslokala på 
den nye terminalen på Flesland, S.tid. 
2081-2082 (3.2.88). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om å øke 
parkeringstilbudet ved Stavanger Luft
havn, S.tid. 2262 (24.2.88). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om midlerti
dig overføring av chartertrafikk fra Gar
dermoen til Fornebu neste sommer, S.tid. 
2459-2460 (2.3.88). 

8. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om en 
fagsjef ved Meteorologisk Institutt som er 
heden om å seia opp stillinga si på grunn 
av diverse værmålingar han har gjort i 
samband med hovudflyplassaka, S.tid. 
2871-2872 (13.4.88). 

9. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
innsparing i Widerøes flyveselskap og den 
omfattende nedskjæring av rutetilbudet, 
S.tid. 2881-2882 (13.4.88). 

10. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om den 
utsatte åpningen av den nye ekspedisjons
avdelingen for utenlandstrafikk på For
nebu, S.tid. 2980-2981 (20.4.88). 

11. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om å sikre 
kortbaneplassene tilfredsstillende flyru
tetilbud, S.tid. 3336 (11.5.88). 

12. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om å stenge 
Stavanger Lufthavn mellom kl. 23.45 og 
kl. 06.15, S.tid. 3338 (11.5.88). 

13. Sp.spm. fra Inger Pedersen om nedbyg
ging av Evenes som hovedflyplass, S. tid. 
3691-3692 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. A) Endring av lov 16. desember 1960 nr. l 

om luftfart, B) lov om samtykke til ratifi
kasjon av Montreal-protokoll nr. 3 og 4 til 
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Warszawa-konvensjonen 12. oktober 1929 
om internasjonal luftbefordring med se
nere endringer. 
(Vedlegg: l. Guatemala-protokollen. 2. 
Montreal-protokollen nr. 3. 3. Montreal
protokoll nr. 4 (engelsk og fransk tekst 
med oversetting til norsk).) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 5, Innst. O. 12, O.tid. 

160-164 (10.12.87), Besl. O. 22, 23, L.tid. 19 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

2. Endringer i lov 16. desember 1960 nr. l om 
luftfart. (Miljøkravbestemmelser.) 
Ot.prp. 55, ref. O.tid. 438, Innst. O. 54, 0.
tid. 496-497 (28.4.88), Besl. O. 68, L.tid. 71 
(3.5.88). Lov av 20. mai 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Finans- og tolldepartementet, 
Landbruksdepartementet, Samferdsels
departementet og Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5623 Aksjer i Det Norske Luftfarts
selskap AlS 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1303 4303 Statlig sivil trafikkflygerskole 
1310 4310 Sivilluftfart 

3. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Kap. 1300 Samferdselsdepartementet -
omorganisering av Flyhavarikommisjo
nen og kap. 1303 Statlig sivil trafikkfly
gerskole.) 
St.prp. L Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S . 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

4. Bevilgning til planlegging av hovedfly
plass for Oslo-området på Hurum. 
St.prp. L Tillegg 9, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 14. Tillegg l, S.tid. 1994-2016 
(15.12.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Sivil luftfart. (Strakstiltak på 
Fornebu.) 

St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart. (Kap. 1310 Sivil 
luftfart - investeringstilskott til kortbane
flyplasser, kap. 1312 (nytt) Det Norske 
Luftfartsselskap AlS - aksjetegning, kap. 
1303 Statlig sivil trafikkflygerskole.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 999, Innst. S. 62, S.tid. 
1979-1983 (15.12.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål. 
Jernbanetransport og Telekommunika
sjoner. (Luftfartsverkets parkeringsan
legg, parkeringshus på Sola og Værnes.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 111, 
S.tid. 2949-2961 (30.3.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. OrdfØrer Petter Inge Bergheim, Vestnes 
kommune, sender uttalelse datert 18. april 
1989 om ny vurdering av hovedflyplass 
for Oslo-området. 
Ref. S.tid. 3410 (2.5.89), og vedlagt proto
kollen. 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Revidert inntektsanslag, ut
videlse av ekspedisjonsbygningen på 
Fornebu, kostnadsoverslag og anbud på 
kortbaneplasser.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S.tid. 4171-4181 (6.6.89). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, 36 for rulle
banen på Gardermoen.) 

6. Planprogrammet for Hurum-prosjektet. 
St.meld. 59, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 295, 
s. tid. 4943-4963 (17 .6.89). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo om å skrin
legge Hurum-prosjektet ble mot 5 stem
:ner ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om elimi

nering av flygelederne ved Røros Luft
havn betyr nedgradering av flyplassen, 
S.tid. 344 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fortsatte me
teorologiske målinger på Hurum, S.tid. 
413 (26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å få fly
teknisk opplæring verifisert og godkjent 
av Luftfartsverket, S. tid. 413-414 
(26.1 0.88). 

4. Sp.spm. fra Per Aas om liten framdrift i 
arbeidet med en flyplassplan for Evenes 
Lufthavn, S.tid. 494 (2.11.88). 

5. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om når ei 
samordning av sivile og militære flyruter 
til og frå Nord-Noreg vil finne stad, S.tid. 
494-495 (2.11.88). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om at SAS 
planlegger å nedlegge sin base på Garder
moen og overføre sin transatlantiske tra
fikk til Fornebu, S.tid. 495-496 (2.11.88). 

7. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om den 
planlagte opprusting på Gardermoen i in
terimsperioden og i forbindelse med OL 
på Lillehammer, S.tid. 496 (2.11.88). 

8. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om at S.4.S har 
innstilt ruta fra Bodø kl. 20.55 til Oslo, 
S.tid. 766 (10.11.88). 

9. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om forbud 
mot fotografering over enkelte flyplasser, 
S.tid. 779 (16.11.88). 

10. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
undersøkelse av forurensning fra fly som 
følge av den forventede økte chartertra
fikk på Fornebu, S.tid. 1025-1026 
(23.11.88). 

11. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om fly
støyulempene for befolkningen i Oslo, As
ker og Bærum ved overføring av charter
trafikken til Fornebu, S.tid. 1026 
(23.11.88). 

12. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om re
versering av flymotorene ved normale 
landinger på Fornebu, S.tid. 1026-1027 
(23.11.88). 

13. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om at også 
Vestfold og Østfold fylkeskommuner blir 
representert i rådet til Prosjekt Hurum 
om den nye hovedflyplassen, S.tid. 1029-
1030 (23.11.88). 

14. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Astrid Fagernes om manglende informa
sjonsbrosjyrer på flyplasser med oversikt 

over tilgjengelige fasiliteter for funksjons
hemmede, S.tid. 1663-1664 (7.12.88). 

15. Sp.spm. fra Hans Frette om ansettelse av 
luftfartsdirektør på åremål, S.tid. 1664 
(7.12.88). 

16. Sp.spm. fra Bente Bakke om å ta i bruk 
plan- og bygningslovens bestemmelser 
om planlegging i forbindelse med hoved
flyplassen på Hurum, S.tid. 2415 (25.1.89). 

17. Sp.spm. fra Marit Wikholm om at de nye 
MD BO-flyene til SAS slipper ut nesten 
dobbelt så mye nitrogenoksyd som DC 9-
flyene under oppstigning og landing, 
S. tid. 2430-2431 (25.1.89). 

18. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om igang
settelse av anleggsarbeid i forbindelse 
med den planlagte flyplass på Hurum, 
s. tid. 2554-2555 (8.2.89). 

19. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om Hu
rum-prosjektet vil begrense og forsinke 
lufthavn-utbyggingen på Værnes, S. tid. 
2624-2625 (15.2.89). 

20. Sp.spm. fra Leiv Blakset om å oppretthol
de den direkte flyruta mellom Sogn og 
Fjordane og Oslo, S.tid. 2723-2724 
(22.2.89). 

21. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å med
virke til at også Telemark kan få flyfor
bindelser ved bl.a. å nedsette avgiftene til 
staten, på bakgrunn av konkurser for fly
selskap med base på Geiteryggen, S.tid. 
2797 (8.3.89). 

22. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å ta va
re på de ungdommer som har tatt flyger
utdannelse i utlandet, S. tid. 2873 (15.3.89). 

23. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om Widerøe 
Flyveselskap som har store problemer 
med å operere på kortbaneflyplassen på 
Værøy i Lofoten, S.tid. 2938-2939 (29.3.89). 

24. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om militari
sering av Langnes lufthavn, Tromsø, 
S.tid. 3366-3367 (26.4.89). 

25. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om samord
ning av sivile og mililtæreflyruter i Nord
Norge, S.tid. 3378-3379 (26.4.89). 

26. Sp.spm. fra Johan C. Løken om usikker
heten ved plassering av Mjøsflyplassen til 
RudshØgda, S.tid. 3428 (3.5.89). 

27. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om fyllmas
sen fra Gardermoen kan brukes til ny 
riksveg 174, S.tid. 3972-3973 (31.5.89). 

28. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om støypla
ge ved Stavanger Lufthavn Sola, S.tid. 
3974-3975 (31.5.89). 
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LÆREMIDLER 

Omfatter bl.a.: Lærebøker, læreboknormaler, undervisningsmateriell. 
Se også: LÆRERE, UTDANNING. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om hvordan 
ordningen med «papirpenger» i den vide
regående skolen skal praktiseres, S. tid. 
1566-1567 (11.12.85). 

1986-87 
m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om pris
stigning på lærebøker for grunnskulen, 
S.tid. 313 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om å få i stand en 
avtale mellom NRK og opphavsrettshave
re om kopiering av fjernsynsprogram, til 
bruk i skolene, S.tid. 992-993 (26.11.86). 

3. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om utsen
ding av vegleiande årsfagplanar i norsk, 
engelsk og matematikk, som tilleggshefte 
til Mønsterplanen, S.tid. 1620 (10.12.86). 

4. Sp.spm. frå KjeU Furnes om dei etiske 
krav ein må kunne setje til opplysnings
stoff om AI DS i skulen, S. tid. 2342 ( 18.2.87). 

5. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om bruk av 
synonymordlister eller fellesordlister for 
bokmål og nynorsk ved skriftlig eksamen 
i sidemål i grunnskolen, S.tid. 2744 
(1.4.87). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvorfor et 
undervisningsopplegg for å skape hold
ninger mot pornografi fremdeles ikke fo
religger, S.tid. 3466-3467 (27.5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og underoisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskole

undervisning 

n. Alminnelige saker: ' 
l. Stimuleringstiltak for å bedre lærebok

dekningen i grunnskolen. 
St.prp. 126, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 256, 
S.tid. 3802- 3814 (2.6.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

2. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1988. 
(Vedlegg: l. Uttalelser om forslag til ret
ningslinjer for prismyndighetenes virk
somhet i 1988. 2. Regnskapsoversikt for 
reguleringsfond etter prisloven.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3155, Innst. S. 289, 
S.tid. 4311-4367,4376 (13.6.88). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 

Kristin Halvorsen om foreldre til barn i 
grunnskolen i Oslo som betaler 400 kr år
Hg pr. barn for nødvendig skolemateriell, 
S.tid. 1582-1583 (9.12.87). 

2. Sp.spm. fra Helga Haugen om bevilgning 
av midler til innkjøp av nye skolebøker, 
S.tid. 2053-2054 (27.1.88). 

3. Sp.spm. fra Age Ramberg om å benytte 
Norges Frikirkeråd som fast høringsin
stans ved godkjenning av lærebøker som 
behandler konfesjonskunnskap, S.tid. 
2975 (20.4.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å sik
re at bevilgninger til lærebøker går til det 
formål de er bestemt for, S.tid. 3344 
(11.5.88). 

1988-89 

1. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
230 Rammetilskudd til grunnskole

undervisning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om mangel på 

nynorske lærebøker til norskopplæring 
for innvandrarar, S.tid. 1010-1011 
(23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om at nynorskut
gåvene av lærebøker ligg føre på eit langt 
seinere tidspunkt enn bokmålsutgavene, 
S.tid. 1011-1012 (23.11.88). 
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LÆRERE 

Omfatter bl.a.: Lærerkompetanse, lærermangel, lærerutdanningsloven. 
Se også: GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆREMIDLER, PRIVAT
SKOLER, SPESIALSKOLER, UNIVERSITET, UTDANNING, VIDEREGÅENDE SKOLER, 
VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Stimuleringstiltak for å bedre lærersi
tuasjonen i videregående skoler i Finn
mark. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2070, Innst. S. 122, 
S.tid. 2387-2402 (10.4.86). 
(2 forslag framsatt under debatten, l fra 
Ragnhild Queseth Haarstad bifalt, og l fra 
Ranja Hauglid oversendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

2. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 
St.prp. 101, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 216, 
S.tid. 3116-3117 (10.6.86). 

3. Forslag fra Sissel Rønbeck datert 27. feb
ruar 1986 om tiltak for å styrke lærarsi
tuasjonen i høgare utdanning. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2242, Innst. S. 251, 
S.tid. 3693-3694 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arve Berg om lønns- og ar
beidsvilkårene for lærerne ved Forskolen 
for sivile tjenestepliktige, S.tid. 225 
(23.10.85). 

2. Sp.spm. fra Age Ramberg om mangel på 
faglig kompetanse for 55 % av lærerne 
som underviser i matematikk på ung
domsskoletrinnet, S.tid. 1285-1286 
(4.12.85). 

3. Sp.spm. fra Brita Borge om tiltak for å 
bedre rekrutteringen av kvalifiserte læ
rere til Bergen ingeniørhøgskole, S.tid. 
2053-2054 (19.2.86). 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om undervis
ningen ved grafisk avdeling på Sogn vi
deregående skole som lider av mangel på 
lærerkrefter, S.tid. 2180-2181 (12.3.86). 

5. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn om 
problemer med å skaffe økonomer som læ
rere i konkurranse med næringslivet, 
S.tid. 2181 (12.3.86). 

1986-87 
U. Alminnelige saker: 

l. Forlengelse av tiltak for å bedre lærersi
tuasjonen i Nord-Norge (virkemiddelord
ningen) m.v. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 573, Innst.S. 73, S.tid. 
1823-1827 (16.12.86). 
(Jf. I, sak l, Il, sak 2.) 

2. Finnmark som egen utdanningsregion og 
virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
m.v. (Endring i virkemiddelordningen -
lønnstillegg.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 254, 
S.tid. 3986-4001 (10.6.87). 
(Jf. sak 1.) 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Godskriving av tjenesteansiennitet. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om lærernes lØnns

forhold, S.tid. 65-66 (15.10.86). 
2. Sp.spm. fra Tora Houg om forbud for Sta

tens grunnskoler for spesialundervisning 
mot utlysing av ledige stillinger og vika
riater, S.tid. 2744-2745 (1.4.87). 
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3. Sp.spm. fra Tora Houg om hva som kan 
gjøres for å tilrettelegge desentralisert all
mennlærerutdanning for flere studenter, 
S.tid. 3453-3454 (27.5.1987). 

4. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om hva de
partementet vil gjøre for å styrke mate
matikkundervisningen, S.tid. 3652-3653 
(3.6.87). 

1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Skrivelse vedrørende Mønsterplanen og 

lærerenes situasjon, mottatt av stortings
presidenten av en deputasjon fra Akers
hus Undervisningsforbund, i forbindelse 
med demonstrasjon foran Stortinget 7. ja
nuar 1983. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

2. Norsk undervisningsforbunds lokallag i 
Stavanger, Sandnes, Sola og Hjelme
land/Strand og Rogaland Spesiallærerlag 
sender uttalelse om Regjeringens hold
ning til problemene i skolen. 
Ref. S .tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg datert 25. 
januar 1988 om gjenopptagelse av for
handlingene med lærerorganisasjonene. 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2058-2061, Innst. S. 85, 
S.tid. 2106-2114 (3.2.88). 
(l forslag om behandlingsmåten under 
ref. ikke bifalt. Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Barnehager mot år 2000. 
St. meld. 8, ref. S.tid. 31, lnnst. S. 157, 
S.tid. 3033-3064 (21.4.88). 
(l O forslag, hvorav 8 ikke bifalt, 2 forslag 
henholdsvis fra Anne Enger Lahnstein og 
Hans J. Røsjorde sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

5. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Økning av lønnsbevilg
ning til lærere i statlige skoler, private 
skoler og folkehøgskoler. UF A-oppgjøret 
for lærere.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257-4259 (10.6.88). 

6. Særtiltak for å betre lærarstoda i grunn
skolen i grisgrendte strok. 

St.prp. 143, ref. S.tid. 3878, lnnst. S. 294, 
S.tid. 4259- 4260 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Thea Knutzen om retningslin

jer for lærerrepresentanters rett til å møte 
i skolestyrene, S. tid. 78-80 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om at det er alt
for få kvinnelege leiarar i grunnskulen og 
vidaregåande skule, S . tid. 728-729 
(18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om UFA
forhandlingene med l~rerorganisasjone
ne, S.tid. 1974-1975 (13.1.88). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om mangel 
på kvalifiserte lærere i studieretning han
dels- og kontorfag, S.tid. 2091 (3.2.88). 

5. Sp.spm. fra Nils O. Golten om aukande 
lærarmangel i ein del distriktskommu
nar, S.tid. 2890-2891 (13.4.88). 

6. Sp.spm. fra Kåre GjØnnes om lærer
mangelen i Sør-Trøndelag og kravet om 
en desentralisering av lærerutdanningen 
i fylket, S.tid. 3072 (27.4.88). 

7. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om utdan
ning av allmennlærere og førskolelærere 
er blitt et kommuneansvar, S.tid. 3358-
3359 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 8. juni 1973 nr. 49 om lærar

utdanning. (Endring i Lærarutdannings
rådets oppgåver og samansetjing.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 372, Innst. O. 56, 0.
tid. 566-573 (6.5.88), Besl. O. 72, L.tid. 78-79 
(11.5.88). Lov av 3. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget - ingen bifalt, 2 
forslag i Lagtinget, hvorav l trukket tilba
ke og l ikke bifalt.) 
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1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Åshild Hauan om utdanning 

av førskolelærere, S.tid. 147-162 (17 .10.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om avvik

ling av skriftZeg avgangsprøve pga. at læ
rarar nektar å vere sensorar, S. tid. 791-792 
(16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om å sikre at 
lærerstudentene får bedre matematikk
kunnskaper, S.tid. 2279-2280 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om hva som 
kan gjØres for å styrke matematikkunder
visningen i norsk skole, S. tid. 2305-2306 
(18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å ta initia
tiv til at ansatte i skoleverket kan få er
statning for påførte skader i jobbsammen
heng, S.tid. 2505-2506 (1.2.89). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om uklar
het om tolkningen av UF A-kjennelsen i 
forhold til lærerorganisasjonene, S. tid. 
2725-2726 (22.2.89). 

6. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om at de
partementet ikke aksepterer den felles 
bruk av lærernes konverteringsressurs 
som Emma Hjort skole og flertallet i lærer
rådet mener er ønskelig, S. tid. 2726-2727 
(22.2.89). 

7. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om etterut
danning av faglærere, S.tid. 3434-3435 
(3.5.89). 

8. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å øke ut
danningskapasiteten for å bedre til
gangen på førskolelærere, S.tid. 3753 
(24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 8. juni 1973 nr. 49 om lære

rutdanning. (Matematikk som obligato
risk fag i allmennlærerutdanningen.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 352, lnnst. O. 62, 0.
tid. 429-431 (9.5.89), Besl. O. 78, L.tid. 65 
(25.5.89). Lov av 16. juni 1989. 



-365- Lønn 

LØNN 

Omfatter bl.a.: Inntektsoppgjør, inntektsreguleringsloven, likelønn, lønnskrav ved konkurs, 
lønnsnemnd, lønnsstopp, Riksmeklingsmannen, RikslØnnsnemnda. tariffavtaler. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR, FERIE, SYSSELSETTING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lØnnskrav 

ved konkurs m.v. 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 9. april 
1986 om endringer i lønnsoppgjørssyste
met og begrensning av makten til ar
beidslivets organisasjoner. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2437, Innst. S. 168, 
s. tid. 3043-3049 (6.6.86). 
(2 forslag ikke bifalt.) 

2. Kommunenes og fylkeskommunenes ad
gang til å overdra myndighet i arbeidsgi
versaker til Norske Kommuners Sentral
forbund. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 198, 
S.tid. 3049-3059 (6.6.86). 

3. Forslag fra Carl l . Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9.6.86: «Regjeringen anmo
des om å sørge for lønns- og arbeidsvilkår 
for sykepleiere og hjelpepleiere som med
fører økt interesse for yrkene og gjør sta
ten som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner.» 
S.tid. 3473 (18.6.86) og oversendt Regje
ringen. 

4. LØnnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S .tid. 3689-3693 (20.6.86). (Jf. neste sak.) 
(l forslag fra Steinar Eriksen bifalt.) 

5. LØnnsoppgjøret for de offentlige tjeneste
menn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll nr. 1-4 fra forhand
lingene mellom staten og tjenestemen-

nenes hovedsammenslutninger og Norsk 
Lærerlag. 2. Riksmeglingsmannens mø
tebok- tidsrommet 23. april- 22. mai 1986.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 262, 
s. tid. 3697-3699 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om store 
ekstraordinære lønnstil~egg til det admi
nistrative personalet i Finnmark fylkes
kommune, S.tid. 1570-1571 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å la 
tilsattes organisasjoner ved Teleområde
ne få delta i lønnsfastsetting, S.tid. 2198 
(12.3.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om den økende 
lØnnsforskjellen mellom kvinner og menn 
i staten, S.tid. 2200-2201 (12.3.86). 

4. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om stats
ministeren kan gi forsikring om at der "ik
ke vil bli innført lønns-, pris- eller avanse
stopp i løpet av året, S.tid. 2945-2946 
(4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene på de faste produksjons
plattformene i Nordsjøen i forbindelse 
med tariffrevisjonen pr. l. april1986. 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 264, Innst. O. 43, 
O.tid. 265-269 (30.4.86), Besl. O. 49, L.tid. 
34 (5.5.86). Lov av 9. mai 1986. 

2. Lov om lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene i den offentlige sektor i for
bindelse med tariffrevisjonen pr. l. mai 
1986. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 292, Innst. O. 63, 
O.tid. 293-299 (9.6.86), Besl. O. 57, L.tid. 39 
(12.6.86). Lov av 13. juni 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget - hvorav 2 
ikke bifalt, l fra Carl I. Hagen sendt Stor
tinget- se Il sak 3, 2 forslag framsatt i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 

konkurs m. v. 

n. Alminnelige saker: 
l. Regulering av lønningene for Høyesteretts 

medlemmer og for Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. (Herunder også 
for Regjeringens medlemmer. I debatten 
ble også stortingsrepresentantenes løn
ninger berørt.) 
Innst. S. 51, S.tid. 1640-1654 (11.12.86) 
(4 forslag framsatt under debatten, derav 
l bifalt.) 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Lønnsreguleringer for stillinger un
der Justisdepartementet og i utenrikstje
nesten, lønninger til hjelpe- og timelærer
stillinger ved universitet og høgskoler.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Endringar i statsbudsjettet for 1987 under 
kapitla 2710 Tilskudd til helse- og sosial
tjenesten i fylkeskommunene, 2711 Di
verse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 
2755 Helsetjenesten i kommunene. (Au
king i folketrygda sine refusjonstakstar 
for legehjelp og fysioterapi. Brot i for
handlingane om auka honorar og drifts
tilskot for privatpraktiserande legar og 
fysioterapeutar.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2832, Innst. S. 161, 
S.tid. 3260-3271 (15.5.87) 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Lønns- og pensjonsregulering for de of-
fentlige tjenestemenn m.fl. (Null-
oppgjør.) 
(Vedlegg: l. Protokoll av 7. mai 1987. 2. 
Protokoll av 25. juni 1986. 3. Protokoll av 
24. april 1987 .) 

St.prp. 105, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 210, 
S.tid. 3781-3784 (4.6.87) 
(2 forslag, hvorav l trukket tilbake, l ikke 
bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om lærernes lønns

forhold, S.tid. 65-66 (15.10.86). 
2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å få til en 

entydig praksis for utbetaling av ferielønn 
for statsansatte, S.tid. 313-314 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Age Ramberg om å godkjenne 
praksis som husmor ved fastsettelse av 
lønnsansiennitet for lærer med studieret
ning husholdningsfag, S. tid. 557-558 
(12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om psy
kisk utviklingshemmede som i full jobb får 
kr. 4.50 pr. time, S.tid. 572-573 (12.11.86). 

5. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om en 
lønnsstige for fylkesskogmestrer som gir 
topplønn to lønnstrinn høyere enn for fyl
kesagronomer, S.tid. 2087 (28.1.87). 

6. Sp.spm. fra Bente Bakke om avtaler om 35 
timers effektiv arbeidstid i uken, S.tid. 
2333-2334 (18.2.87). 

7. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om prisre
gulerende tiltak overfor Den norske læge
forening og Norske Fysioterapeuters For
bund angående takster og driftstilskudd, 
S.tid. 2754-2755 (1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 12. november 1954 nr. l 

om styret i herreds- og bykommunene og 
i lov av 16. juni 1961 nr. l om fylkeskom
muner. (Adgang for kommuner og fylkes
kommuner til å gi fullmakt i arbeidsgiver
saker til Norske Kommuners Sentralfor
bund.) 
Ot.prp. 22, ref. O. tid. 83, Innst. O. 24, O.tid. 
104-107 (6.2.87), Besl. O. 35, L.tid. 29 
(13.2.87). Lov av 27. februar 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1988 
vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap. : 
2542 Statsgaranti for lØnnskrav ved 

konkurs mv 
2. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 

1988 vedrørende kap. 534, fast stiUings
hjemmel for riksmeklingsmann. 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneordnin
gen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l , S.tid. 1860-1864 
(17 .12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for 1987 under Kom

munal- og arbeidsdepartementets forvalt
ningsområde. (Kap. 2452 Statsgaranti for 
lønnskrav ved konkurs m.v.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 704, Innst. S. 69, 
S.tid. 1850- 1851 (16.12.87). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 29. februar 1988: «Det ansees 
at det kreves ekstra lØnnsmessige tiltak 
for å rekruttere sykepleiere til ubesatte 
stillinger og til overgang til heldagsstil
linger av deltidspleiere. En faglig avanse
mentsstige vil være, slik Tvedt-utvalget 
begrunnet, et viktig tiltak for å få syke
pleiere til å bli og trives i arbeidet. Regje
ringen anmodes om å bidra til at det ned
settes et partssammensatt utvalg som in
nen tariffoppgjØret pr. 1.5.88 legger frem 
konkrete forslag med hensyn til etable
ring av slike fagstiger.» 
S.tid. 2532-2534 (16.3.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. (Jf. IV, sak 1.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 2. mars 1988: «Regjeringen 
anmodes om å basere sitt forslag tiZ inn
tektsreguleringslov og øvrige handlinger 
på å stille de forskjellige arbeidstakeror
ganisasjonene likt m. h.t. deres rett til å 
forhandle om lønns- og arbeidsvilkår for 
sine medlemmer innenfor fastsatte ram-
mer.» 
S.tid. 2534 (16.3.88). 
Vedtatt ikke behandlet da Regjeringen al
lerede hadde fremmet forslag til lov. 
(Jf. IV, sak 2.) 

4. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto-

koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 134, 
S. tid. 2578 (17 .3.88) og tilbakesendt komi
teen. 
(Jf. neste sak.) 

5. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23 , og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 149, 
S.tid. 2716-2723 (24.3.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Carl 
I. Hagen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Forslag fra Jo han Buttedahl, Ole Gabriel 
Ueland og Lars Velsand datert 27. januar 
1988 om tiltak for å begrense den lokale 
Lønnsglidning. 
Dok. 8:17, ref. S .tid. 2061 , Innst. S. 152, 
S.tid. 2766- 2851, 2866 (12.4.88). 
(Jf. forrige sak og IV, sak 2.) 

7. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m. v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) St.prp. 69, 
ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, S.tid. 2766-
2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 
(Jf. IV, sak 2.) 

8. Regulering av Lønnen for Høyesteretts 
medlemmer. 
(Herunder også for Stortingets ombuds
mann for forvaltningen og for Regje
ringens medlemmer.) 
Innst. S. 279, S.tid. 4145 (10.6.88). 

9. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Økning av lønnsbevilg
ning til presteskapet, lærere i statlige sko
ler, private skoler og folkehøgskoler. 
UF A-oppgjøret for lærere.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257-4259 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Synnes om å ta ut al

kohol og tobakk fra beregningsgrunnlaget 
for alminnelige levekostnader og konse
kvenser for lønnskrav som fremmes, 
s. tid. 926-927 (25.11.87). 
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2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om inngåelse 
av tariffavtale for norske fredskorpsarbei
dere i utviklingsland, S.tid. 1276-1277 
(2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om faren 
for at prisstigningen undergraver inn
tektsoppgjøret, S. tid. 2989-2990 (20.4.88). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om inntekts
reguleringsloven og kvinneprofilen 
årets oppgjØr, S.tid. 3431-3432 (25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lønnsnemndbehandling av ar

beidstvistene i sykehussektoren i forbin
delse med tariffrevisjonen pr. l. januar 
1988. 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 280, Innst. O. 37, 0.
tid. 281-287 (29.2.88), Besl. O. 48, L.tid. 28 
(3.3.88). Lov av 4. mars 1988. 
(l forslag i Odelstinget fra Carl I. Hagen 
sendt Stortinget, l forslag i Lagtinget- ik
ke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 2.) 

2. Midlertidig lov om inntekt- og utbytte
stopp. 
(Vedlegg: Brev av 24. februar 1988 fra 
Statsministeren til Landsorganisasjonen i 
Norge og Norsk Arbeidsgiverforening.) 

Ot.prp. 40, ref. O.tid. 288, Innst. O. 40, 0.
tid. 292-342 (2.3.88), Besl. O. 50, L.tid. 29-45 
(5.3.88). Lov av 7. mars 1988. 
(l forslag om å utsette saken ble ikke bi
falt. Forøvrig ble 8 forslag fremmet i 
Odelstinget, hvorav 7 ikke bifalt og l fra 
Carl I. Hagen sendt Stortinget. 4 forslag i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

3. Midlertidig lov om inntekt- og utbyttere
gulering. 
(Vedlegg: Protokoller fra forhandlings
møter.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 372, Innst. O. 44, 0.
tid. 391-402 (12.4.88), Besl. O. 56, L.tid. 48-
62 (18.4.88). Lov av 22. april 1988. 
(10 forslag framsatt i Odelstinget og 6 i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 2.) 

4. Lov om lønnsplikt under permittering. 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 5, Innst. O. 50, O.tid. 
423-437 (14.4.88), Besl. O. 61, L.tid. 64-68 
(29.4.88). Lov av 6. mai 1988. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav 2 bifalt og 
2 forslag i Lagtinget - ingen bifalt.) 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2542 Statsgaranti for lØnnskrav ved 

konkurs m.v. 
(Jf. IV, 2.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Auka innsats av arbeidsmarknadstiltak 

for ungdom. Tilleggsløyving til lønnsga
ranti ved konkurs. Endringar under kap. 
2542. 
St.prp. 15, ref. S.tid. 162, Innst. S. 53, S.tid. 
2016-2021 (15.12.88). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 17. mars 1989: «Stortinget ber 
Høyesterett avgi en betenkning om 
Ot.prp. 42for 1988-89sforhold til Grunnlo
vens§ 101 og§ 112.» 

S.tid. 2948-2949 (30.3.89) og ikke bifalt. 
(Jf. IV, 1.) 

3. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og 
gjennomføringen av inntektspolitikken 
for 1989. 
(Vedlegg til St.prp.: Protokoll til forhand
lingsmøte om lønnsregulering for ar
beidstakere i staten. Tabeller til tryg
deoppgjØret.Særskilt vedlegg til innst.: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2774, Innst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 

4. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medl.emmer m.v. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 164, S.tid. 3483-3484 (11.5.89). 

5. Tilleggsbevilgning i forbindelse med 
lØnnsoppgjøret for kommuneansatte. 
St.prp. 137, ref. S.tid. 4466, lnnst. S. 296, 
S.tid. 4903-4914 (16.6.89). 
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DI. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om overholdelse av likestillingslovens 
bestemmelse om Lik l.ønn for likt arbeid, 
S.tid. 350-351 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om den lange be
handlingstiden i lønnsgarantikontoret, 
S.tid. 405-406 (26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om inn
tektsreguleringsloven som forhindrer be
taling av honorar til styremedlemmer i 
nystartede bedrifter, S.tid. 3779 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig lov om regulering av inntek

ter og utbytte. 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 258, Innst. O. 39, 0.
tid. 266-310 (17.3.89), Besl. O. 53, L.tid. 43-
46 (30.3.89). Lov av 31. mars 1989. 

25 

(16 forslag framsatt i Odelstinget, herav l 
om å utsette debatten - ikke bifalt, 2 for
slag bifalt og l forslag fra Carl l. Hagen 
sendt Stortinget - se Il, sak 2. 3 forslag 
framsatt i Lagtinget- ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og endringer i lov av 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselset
ting. («Arbeid for trygd» i offentlig virk
somhet, allmennyttige organisasjoner og 
private bedrifter.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 258, Innst. O. 46, 0.
tid. 329-338 (10.4.89), Besl. O. 55, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 28. april 1989. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 
(Jf. I, l og Il, 3.) 
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MASSEMEDIA 

Omfatter bl.a.: Statens Filmsentral. 
Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KRINGKASTING, NORSK RIKSKRINGKAS
TING, PRESSE. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
2478 5478 Statens FilmsentraL 

m. Spørsmål: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 

l. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om underre
presentasjon av kvinner i massemedia, 
S.tid. 2385-2386 (4.3.87). 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2478 5478 Statens Filmsentral 

I. Budsjett-saker: 

1987-88 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
2478 54 78 Statens fiLmsentral 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2478 5478 Statens FiLmsentral 
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MENNESKERETTIGHETER 

Omfatter bl.a.: Amnesty International, apartheid, rasediskriminering, tortur, urbefolkningens 
rettigheter. 
Se også: EUROPARÅDET, FN, INTERNASJONAL RETT, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 

2. Henstilling til Stortinget fra Ja til livet
aksjonen om å vedta en ny lov som verner 
menneskelivets ukrenkelighet og sikrer 
livsrett og menneskeverd for alle. 
Ref. S.tid. 2788 (20.5.86) og oversendt Re
gjeringen. 

3. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Sri Lanka angående samarbeid 
for å fremme økonomisk og sosial utvik
ling på Sri Lanka. (Konflikten med tami
lene.) 
(Vedlegg: Avtaleteksten på engelsk med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 158, 
S.tid. 2876-2880 (29.5.86). 

4. Samtykke til at Norge (l) ratifiserer en 
konvensjon av 10. desember 1984 mot tor
tur og annen grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff og 
(2) avgir erklæringer i henhold til artikle
ne 21 og 22 i konvensjonen om anerkjen
nelse av kompetansen til Torturkomiteen 
til å behandle henholdsvis statsklager og 
individuelle klager. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 159, 
S.tid. 2910-2916 (2.6.86). 

5. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (SØr-Afrika, Afghanistan, Mel
lom-Amerika.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Liv Aasen om tiltak mot 
apartheid-regimet i SørAfrika, S.tid. 219-
220 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om å la freds
prisvinner Andrej Sakharov og frue få 
asyl i Norge, S.tid. 242-243 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Liv Aasen om klagesaken mot 
Tyrkia for brudd på menneskerettighete
ne skal avgjøres utenfor Menneskerettig
hetskommisjonen, S.tid. 1278 (4.12.85). 

4. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om ratifika
sjon av FNs konvensjon mot tortur, S.tid. 
1871-1872 (15.1.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om påstand 
om fengselsstraffer på opptil 20 år for 
nærmere 800 tillitsmenn i fagforbundet 
DISK i Tyrkia, og avholdelse av et Euro
paråds møte i Tyrkia, S.tid. 2005-2006 
(12.2.86). 

6. Sp.spm. fra Svein Alsaker om omlegging 
av bistandshjelpen til Sri Lanka på bak
grunn av konflikten med tamilene, S.tid. 
2055-2057 (19.2.86). 

7. Sp.spm. fra Liv Aasen om menneske
rettskrenkelsene i Tyrkia, S.tid. 2181-2182 
(12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om av
slag på Jan Hajeks søknad om å få studere 
i Norge, S.tid. 2183-2184 (12.3.86). 

9. Sp.spm. fra Svein Alsaker om bedring av 
situasjonen for den russiske forfatterinne 
Irina Ratusjinskaya som soner en dom 
på 7 års fengsel og 5 års forvisning, S.tid. 
2184 (12.3.86). 

10. Sp.spm. fra Tora Houg om Norges stem
megivning på det siste møtet i FNs men
neskerettighetskommisjon om at Tyrkia 
skulle tas av dagsordenen, og Amnestys 
deltakelse i UDs menneskerettsutvalg, 
S.tid. 2410-2411 (16.4.86). 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om utarbeidel
se av en landstudie for Sri Lanka, ett av 
våre hovedsamarbeidsland, på bakgrunn 
av undertrykkingen av tamilene, S.tid. 
2863-2864 (28.5.86). 
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1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (Flyktningproblemet.) 
S. tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva 

Regjeringen kan gjøre for å skape et stør
re press mot de stadige brudd på mennes
kerettighetene i Chile, S.tid. 291-292 
(29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om UD kan gjØ
re noe for å bedre situasjonen for den 
fengslede russer Alexander I. Ogorodni
kov, S.tid. 789-790 (19.11.86). 

3. Sp.spm. frå Ingvald Godal om brot på 
menneskjerettane i dei baltiske land, 
S. tid. 990-991 (26.11.86). (Jf. sak 5.) 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om dØds
dommer mot politiske fanger i Chile, 
S.tid. 991 (26.11.86). 

5. Sp.spm. frå Ingvald Godal om estlendarar 
som er blitt tvangsutskrivne til oppryd
dingsarbeid etter Tsjernobylkatastrofa 
utan at dei fekk verneutstyr, S.tid. 1921-
1922 (7 .1.87). 
(Jf. sak 3.) 

6. Sp.spm. fra Liv Aasen om brudd på men
neskerettighetene i Tyrkia, ved dommene 
mot fagorganiserte i DISK, S.tid. 1979-
1980 (14.1.87). 

7. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
press på Sør-Afrika for å få lØslatt fengsle
de svarte barn, S.tid. 1980 (14.1.87). 

8. Sp.spm., fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Theo Koritzinsky om norsk våpensalg til 
Tyrkia, S.tid. 2067-2068 (28.1.87). 

9. Sp.spm. fra Marit Bunes Nybakk om det 
norske bistandsengasjementet og mel
dinger om grove krenkelser av menneske
rettighetene i Kenya, S.tid. 2214-2215 
(11.2.87). 

10. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om advarsel 
til Norges samarbeidsland, bl.a. Kenya, 
om deres forhold til menneskerettighete
ne, S.tid. 2518 (11.3.87). 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å stanse bi
standshjelpen til Sri Lanka, eventuelt 
øremerke den til tamilene, S.tid. 2642-
2643 (25.3.87). 

12. Sp.spm. fra Svein Alsaker om forfølgelse 
av tamilene på Sri Lanka, S.tid. 2932-2933 
(8.4.1987). 

13. Sp.spm. fra Svein Alsaker om de ca. 300 
tamiler som oppholder seg i Norge og 
som risikerer å bli tilbakesendt til India, 
S.tid. 3450-3451 (27 .5.1987). 

14. Sp.spm. fra Solveig Sollie om den russisk
ortodokse teologen Vladimir Rusak, som 
er dømt til12 års frihetsberøvelse for anti
sovjetisk agitasjon, S.tid. 3644 (3.6.87). 

1987-88 

Il. Alminnelige saker: 
l. Amnesty International, Norsk avdeling, 

sender uttalelse om norsk asylpraksis. 
Ref. S.tid. 1687 (14.12.87), og vedlagt pro
tokollen. 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (KSSE-prosessen, en mennes
kerettighetskonferanse i Moskva.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

3. Samtykke til ratifikasjon av sjette, sjuen
de og åttende protokoll til Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon. (Opphe
velse av dødsstraff.) 
(Vedlegg: Protokoll nr. 6, 7, og 8 på 
engelsk og norsk.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 536, Innst. S. 82, S .tid. 
2205-2207 (18.2.88). 

4. Forslag fra Grethe Værnø, Hans Ham
mond Rossbach, Reiulf Steen og Ambjørg 

Sælthun til ny § 2 a, alternativt § 96 a, i 
Grunnloven. (Ikke-diskriminering av 
norske borgere.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 3, Innst. S. 122, 
S.tid. 2582- 2584 (17 .3.88). 
(Forslaget ble enstemmig ikke bifalt.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Laila Kaland om kva Regje

ringa kan gjere for å få Tyrkia til å oppfyl
le lovnadene om å gi amnesti til dei som 
var dømde for ikkje-valdeleg politisk 
verksemd, S. tid. 537-538 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om å nekte ein 
pakistanar som har vore norsk statsbor
gar i 14 år skjenkeløyve, S. tid. 921-922 
(25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om statsmi
nisteren vil ta opp menneskerettighets-
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spørsmål under sitt besøk i Kina, S.tid. 
1996 (20.1.88). 

4. Sp.spm. fra Jan Petersen om representan
ter for Den Norske Helsingforskomite som 
er nektet visa for innreise til seminar om 
menneskerettighetene i Moskva, S.tid. 
2253- 2254 (24.2.88). 

5. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

hindringer for antiapartheidorganisasjo
ner til å drive politisk virksomhet i Sør
Afrika, S.tid. 2455-2456 (2.3.88). 

6. Sp.spm. fra Marit Nybakk om småjenter i 
Pakistan som blir dømt til pisking og 
fengselsstraff fordi de er voldtatt og der
lT'ed har mistet sin «ære», S.tid. 2507-2508 
(16.3.88). 

1988-89 

Il. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av Den europeis

ke konvensjon om forebyggelse av tortur 
og umenneskelig eller nedverdigende be
handling eller straff. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2277, Innst. S. 102, 
S.tid. 2750-2752 (23.2.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Synnes om brudd på 

menneskerettighetene i Colombia, S.tid. 
398-399 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Liv Aasen om norsk reaksjon 
overfor Kenya dersom vedtaket i nasjo
nalforsamlingen om politisk overvåking 
av utenlandske veldedige og kirkelige or
ganisasjoner blir vedtatt, S.tid. 752-753 
(10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om brudd 
på menneskerettighetene i Tyrkia, S.tid. 
753-754 (10.11.88). 

4. Sp.spm. fra Liv Aasen om Kenyas ledende 
advokat for menneskerettigheter som er 
nektet å reise til USA for å motta Robert F. 
Kennedys menneskerettighetspris, S. t id . 
1322 (30.11.88). 

5. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om forholde
ne for den kurdiske befolkningen i Nord
I rak bl.a. ved fortsatte giftgassangrep, 
S.tid. 1322-1323 (30.11.88). 

6. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om inkorpore
ring av de internasjonale menneskerettig
hetskonvensjonene i norsk rett, S . tid. 
2541-2542 (8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om krenkel
se av menneskerettighetene i Tibet og hva 
Norge har gjort for å markere vårt syn 
overfor kinesiske myndigheter, S.tid. 
2858 (15.3.89). 

8. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om spred
ning av propagandamateriell med rasis
tisk innhold til skoler og husstander, 
S.tid. 3470-3471 (10.5.89). 
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MERVERDIAVGIFT 

Omfatter bl.a.: Merverdiavgiftlaven, omsetningsavgift, omsetningslaven. 
Se også: AVGIF"TER, FINANSER, PRISER, SKA'ITER, STATSBUDSJETTET, SÆRAVGIF
TER, TOLL. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St. prp. l: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 
5521 Merverdiavgift og 

investeringsavgift m.v. 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov om merverdiavgift. (Av
giftsfritak ved omsetning av kunstverk og 
billedvev.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 5, Innst. O. 3, O.tid. 6 
(25.11.85), Besl. O. 2, L.tid. 3 (10.12.85). Lov 
av 20. desember 1985. 

2. Endringer i lov om merverdiavgift. (For
enkling av bestemmelsene om oppbeva
ringsplikt for regnskapsbøker m.v. og dis
pensasjon fra oppbevaringsplikten.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 265, Innst. O. 46, 
O.tid. 274 (22.5.86), Besl. O. 52, L.tid. 36 
(29.5.86). Lov av 6. juni 1986. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St. prp. l: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S .tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og 
investeringsavgift m .v. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om å heve grensen for omsetning av varer 
og tjenester på husflidsproduksjon fra kr. 
12 000.- i året, S.tid. 2003-2004 (21.1.87). 

2. Sp.spm. fra Thea Knutzen om betaling av 
moms for bruk av bibliotekbusser på Vest
landet, S .tid. 3462-3463 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om merverdiavgift. (Beg

rensning i fradragsretten for personbil til 
bruk i yrkesmessig utleievirksomhet.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 231 , Innst. O. 75, O. 
tid. 441 (29.5.87), Besl. O. 76, L.tid . 81 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1.: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5521 Merverdiavgift og investerings
avgift mv 

(Jf. neste sak.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om momsfritak også for noter, S.tid. 2003-
2004 (20.1.88). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om momsfritak for svensk kalking av 
norske vassdrag, S.tid. 2183-2184 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om avkorting 
av oppgave- og innbetalingsfristen for 
merverdiavgift, S.tid. 2982-2983 (20.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov om merverdiavgift. (Inn

korting av oppgave- og innbetalingsfris
ten.) 
Ot.prp. 14, ref. O. tid. 90, Innst. O. 26, O. tid. 
188-191 (14.12.87), Besl. O. 29, L.tid. 21-22 
(17.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(l forslag i Lagtinget- ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov om merverdiavgift. (Be
stemmelse om rentebetaling.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 557, Innst. O. 66, 0.
tid. 583 (20.5.88), Besl. O. 76, L.tid. 81 
(26.5.88). Lov av 3. juni 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap. : 

5521 Merverdiavgift og investerings-
avgift m.v. 

(l forslag fra Kåre Kristiansen sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Annelise Høegh om moms på 

helsetjenester, S.tid. 348 (20.10.88). 
2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om innfløkte 

regler for behandlingen av merverdiav
giften for senkningsanlegg, S. tid. 1338-
1339 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om dår
lig samsvar mellom statens investeringer 
i offentlige renseanlegg og avgiftsinntek
ter fra miljØinvesteringer, S.tid. 2222-2223 
(11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Lars Storhaug, framsatt av 
Jan Helge Jansen om en ny momspraksis 
som vil føre til at store deler av idretts
Norge kan gå konkurs, S .tid. 2295-2296 
(18.1.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 

merverdiavgift og i lov av 19. juni 1969 nr. 
67 om avgift på investeringer m.v. (Klar
gjøring av konkursboers og dødsboers 
plikter og rettigheter etter loven.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 81, Innst. O. 29, O.tid. 
162-163 (9.2.89), Besl. O. 39, L.tid. 24 
(22.2.89). Lov av 3. mars 1989. 

2. Endringer i lov av 4. november 1948 nr. l 
om avgift på offentlig omsetning av bil
dende kunst. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1982: 37 3-prosent 
avgift på omsetning av billedkunst og 
kunsthåndverk. Leder Inger Lise Gjørv.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 34, O.tid. 
256-258 (7.3.89), Besl. O. 49, L.tid. 42 
(13.3.89). Lov av 31. mars 1989. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov om merverdiavgift og i 
lov om avgift på investeringer m.v. (Etter
beregning overfor uriktig registrerte, Økte 
beløpsgrenser for forhøyet avgift, fritak 
for investeringsavgift på miljøinveste
ringer i landbruket.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 489, Innst. O. 105, 0.
tid. 761-763 (5.6.89), Besl. O. 121, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 
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MILITÆRT PERSONELL 

Omfatter bl.a.: Befal, beordring, dimittering, fØrstegangstjeneste, krigspensjonering, tillits
mannsordningen i Forsvaret, vernepliktlaven, yrkesbefalsloven. 
Se også: FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM). 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
660 Krigspensjonering for militære 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgningene under for
svarsbudsjettet for 1985 (lønnsinnspa
ringer pga. befalsvakanser ). 
St.prp. 10, ref. S.tid. 241, Innst. S. 6, S.tid. 
261-268 (5.11.85). 

2. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Omdisponering av stillinger, til
bakeføring av mannskaper fra Sivilfor
svaret for å avhjelpe legemangelen i for
svaret, fornyelse av permisjonssenteret 
Sydspissen i Tromsø, støtte til idretts- og 
kulturanlegg i Nord-Norge.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 249, 
S.tid. 3567-3571 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om forsørgertil
legg for forsørget samboer ved innkalling 
av personell til repetisjonsøvelsene, S.tid. 
475 (8.11.85) 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om begrens
ninger for politisk engasjement blant ver
nepliktige, S.tid. 1577-1578 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om mangel på 
nØkkelpersonell ved 331 skvadronen i Bo
dø, S.tid. 1898 (22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen, framsatt 
av Aud Blattmann, om at kvinner med tje
neste i Forsvaret ikke opparbeider de 
samme rettigheter som menn, S.tid. 1931-
1932 (29.1.86). 

5. Sp.spm. frå Rikard Olsvik om ein hon
nør/kompensasjon for sivile med krigste
neste som arbeider i Forsvaret, S.tid. 2021-
2022 (12.2.86). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva 
som kan gjøres for å kunne beholde tek
nisk utdannet befal i Forsvaret, S.tid. 
2418 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 29. juni 1951 nr. 34om 
tillegg til lover av 13. desember 1946 om l) 
Krigspensjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjo
nering for militærpersoner. 
Ot.prp.68, ref. O.tid. 358, Innst. O. 73, 
O.tid. 463 (18.6.86), Besl. O. 80, L.tid. 47 
(21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet. 
(Fastsettelse av førstegangstjenesten, re
petisjonsøvelser, endr. i personell- og 
gradsstruktur, omgjøring av stillinger ved 
Befalsskolen for Marinen.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

660 Krigspensjonering for militære 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjellbjørg Lunde datert 5. au

gust 1986 om utvidelse av adgangen til å 
nekte militærtjeneste på et alvorlig over
bevisningsgrunnlag. 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 29, Innst. S. 17, S.tid. 
804-813 (19.11.86) og oversendt Regjerin
gen. 

2. Endringer av bevilgninger under enkelte 
kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. (Utgifter til regulering 
av krigspensjonene.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

3. Tilskot til bygningstekniske arbeid ved 
Krigsinvalidehjemmet Bæreia. 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 177, 
S.tid. 3524-3525 (1.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om redusert 

pensjonsgrunnlag for befal i Forsvaret, 
S.tid. 1621-1622 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
krigspensjon til krigsdeltakere i 2. ver
denskrig, S.tid. 1934-1935 (7.1.87). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om nega
tiv påvirkning av rekruttene/soldatene 
fra befalet når det gjelder bruk av rusmid
ler, S.tid. 2738-2739 (1.4.87). 

4. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Ernst Wroldsen, om krigspen
sjonistene kan regne med en etterregule
ring av pensjonene, S.tid. 3468 (27.5.1987). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om obligatorisk 
HIV-test av bl.a. vernepliktige, S.tid. 3647-
3648 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 8. mai 1987 

om lov om endring i lov om tillegg til l) 
lov om krigspensjonering for militærper
soner av 13. desember 1946 og 2) lov om 
krigspernsjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner av 13. desember 
1946. 
Dok. 8:.28, ref. O.tid. 387, Innst. O. 84, O. 
tid. 501-502 (29.5.87) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 

2. Endring i lov av 17.juli 1953 nr. 28om Hei
mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88, O.tid. 518 (13.6.87) og utsatt. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (Fastsettelse av førstegangstjenes
ten, repetisjonsøvinger, verneplikt som 
ansiennitetsgivende praksis innen privat 
sektor) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

660 Krigspensjonering for militære 

U. Alminnelige saker: 
l. Justering av den reviderte befalsordning. 

St.prp. 4, ref. S.tid. 31, Innst. S. 8, S.tid. 
293-295 (30.10.87). 

2. Økning av pensjonene i krigspensjone
ringen og av bevilgningene under bud
sjettets kap. 660 og 2661 for 1987. (Kom
pensasjon for etterslep.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 48, Innst. S. 11, S.tid. 
534 (6.11.87). 
(Jf. Jf. IV, sak 1.) 

3. Økning av pensjonene i krigspensjone
ringen og av bevilgningene under bud
sjettets kap. 660 og 2661 for 1988. St.prp. 
64, ref. S .tid. 2275, Innst. S. 118, S.tid. 2338 
(29.2.88). 
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4. Endring av «ReguLativ for tillegg m.v. tit 
utskrevne vernepLiktige mannskaper». 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3155, Innst. S. 211, 
S.tid. 3413-3414 (24.5.88). 

5. Visse organisasjonsendringer i Forsva
ret. (Tilsetting av befal med teknisk fag
skole.) 
St.prp. 125, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 263, 
S.tid. 3815 (3.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om HIV-testing 

av et årskull norske soldater og informa
sjon til den enkelte soldat dersom prøven 
er positiv, S.tid. 551-552 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om forskjells
behandling med hensyn til tønn under 
militærtjenesten, S.tid. 919 (25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om når det 
blir fremmet forslag om utvidet rett til 
nekting av militærtjeneste, S. tid. 2086-
2087 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Marit Rotnes om bilulykkene 
blant rekrutter på permisjon, S.tid. 2260-
2261 (24.2.88). 

5. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om en 
kvinnelig løytnant som ikke vil få eksa
mensvitnemål fra Krigsskolen fordi hun 
ikke løper 8 km terrengløp fort nok, S.tid. 
2516 (16.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 29. juni 1951 nr. 34 om 

tillegg til lover av 13. desember 1946 om l) 
Krigspensjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivHpersoner og 2) Krigspensjo
nering for militærpersoner. (Kompensa
sjon for etterslep.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 3, Innst. O. 2, O.tid. 6-
12 (6.11.87), Besl. O. 2, L.tid. 3-4 (24.11.87). 
Lov av 27. november 1987. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

2. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Skattefritak for dimisjonsgodtgjø
relse og utdanningsbonus.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, L. tid. 22 (17 .12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 

3. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei
mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
lnnst. O. 88 (1986-87), O.tid. 755 (6.6.88), og 
utsatt. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. (Reduksjon av personellbruk, Øking i 
inntaket av vernepliktige mannskaper, 
endring i øvingsmønsteret for repeti
sjonsøvinger, kvoter for befals- og krigs
skoleutdanning, tjenestetid i Heimever
net.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
660 Krigspensjonering for militære 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
660 Krigspensjonering for militære.) 

St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
15691570 (5.12.88). 

2. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten 
og gjennomføringen av inntektspolitik
ken for 1989. (Forkortelse av tjenestetiden 
i Luftforsvaret.) 
(Vedlegg: Protokoll til forhandlingsmøte 
om lønnsregulering for arbeidstakere i 
staten. Tabeller til hovedoppgjøret.) 
St.prp. 65, Innst. S. 155, S.tid. 3402-3407 
(2.5.89). 
(Kap. 1732 i St.prp.65 ble ved President
skapets skriv av 6.4.89 omfordelt til for
svarskomiteen etter anbefaling fra finans
komiteen.) 
(Jf. l forslag- ikke bifalt.) 

3. Tiltak for å øke flysikkerheten og begren
se avgang av flygere fra Luftforsvaret- Ut
videlse av plikttjenesten. 
St.prp. 81, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 210, 
S.tid. 3984-3986 (1.6.89). 

4. Endring av «Regulativ for tillegg m.v. til 
utskrevne vernepliktige mannskaper». 
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St. prp. 117, ref. S. tid. 3695, Innst. S. 268, 
S.tid. 4462-4465 (12.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

5. Militær verneplikt og sivil tjenesteplikt. 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2794, Innst. S. 269 
(ikke-beh.), S .tid. 4806 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om når saka 

om utviding av grunnlaget for nekting av 
militærteneste vil komme til Stortinget, 
S.tid. 488-489 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Fredheim om til
tak som kan bøte på arbeidslØsheten blant 
ungdom som venter på å få avtjent sin 
verneplikt og de som dimitteres etter endt 
førstegangstjeneste, S.tid. 2489-2490 
(1.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28 om Hei

mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver-

neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88 (1986-87), Innst. O. 88 (1986-
87), O.tid. 767 (6.6.89) og vedtatt utsatt. 

2. Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fri
taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner og lov 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt. 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 258, lnnst. O. 112 (ik
ke-beh.), O. tid. 842 (16.6.89). 
(Saken forelegges forsvarskomiteen før 
endelig innstilling avgis.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om lov om 
endring i lov av 19. mars 1965 nr. 3om fri
taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner. 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 244, Innst. O. 113 (ik
ke-beh.), O. tid. 842-843 (16.6.89), 
(Saken forelegges forsvarskomiteen til ut
talelse før endelig innstilling avgis.) 
(Jf. forrige sak.) 
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MILJØVERN 

Omfatter bl.a.: Helsefarlige stoffer, Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for 
t'annforskning (NIVA), produktkontrolloven. 
Se også: FORURENSNING, NATURVERN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplæring - opplysningsvirksom

het - tilskudd til organisasjoner 
1405 Tilskudd til internasjonalt 

miljøvernsamarbeid 
1406 4406 Miljøvernavdelingene ifylkene 
1410 Generelle forsknings- og utrednings

oppgaver under Miljøvern
departementet 

(l forslag fra Kjell Borgen oversendt Re
gjeringen, se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om merking 
av stoffa formaldehyd og trikloretylen mot 
kreftfare, S.tid. 1899 (22.1.86). 

2. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å endre 
grensa for merking av produkt med det 
kreftframkallande stoffet formaldehyd, 
S.tid. 2022-2023 (12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om unnlatelse av 
å fremme lovforslag om en ansvarsord
ning for produsenter og importører av 
farlige legemidler, S.tid. 2024-2025 
(12.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 11. juni 
1976 nr 79 om produktkontroll. (Innføring 
av gebyrer for forurensningsmyndighete
nes tjenester.) 
Ot.prp. 29, ref. O.tid. 85, Innst. O. 26, O.tid. 
200-204 (8.4.86), Besl. O. 41, L.tid. 32 
(17.4.86). Lov av 16. mai 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende MiljØverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplæring- opplysningsvirk

somhet - tilskudd til 
organisasjoner 

1405 Internasjonalt miljøvern
samarbeid 

1406 4406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1410 Generelle forsknings- og 

utredningsoppgaver under 
Miljøverndepartementet 

U. Alminnelige saker: 
l. Produktkontrollarbeidet i 1985 og 1986. 

(Vedlegg: Melding fra Statens forurens
ningstilsyn, godkjent av Produktkontroll
rådet.) 
St.meld. 54, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 183 
( ikke-beh.) ,S. tid. 3391-3392 (25.5.87). 

2. Miljøpolitisk redegjørelse av miljøvernmi
nisteren. (Gasskraft, Verdenskommisjo
nens rapport, fosfatholdige vaskemidler, 
biltrafikken, spesialavfall, Tsjernobyl
ulykken, sur nedbør, landsplan for nasjo
nalparker, barskogreservater.) 
S.tid. 3441-3448 (27.5.87), debatt S.tid. 
3661-3705 (4.6.87). 
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3. MiljØvernforskning. 
(Vedlegg: l. Oversikt over dagens miljØ
vernforskning. 2. Miljøvernforskningens 
organisering.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 226, 
S.tid. 3661-3705 (4.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. 
(Verdenskommisjonen for miljØ og utvik
ling.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om grensa 

for kreftfaremerking av stoffet formalde
hyd, S.tid. 300-301 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om å vurdere 
de miljømessige konsekvensene av gass
kraftverk, S.tid. 2115-2116 (4.2.87). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om problem 
som smelting av polisen fører med seg, 
S.tid. 2328-2329 (18.2.87). 

4. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om mil
jØVernaktivister som kan ødelegge for 
miljøvernarbeidet, S.tid. 2329-2330 
(18.2.87). 

5. Gr.spm. fra Lars Velsand om en årlig mil
jøvernpolitisk rapport til Stortinget, S.tid. 
254 7-2550 (11.3.87). 

6. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om oljelei
ting i dei sårbare arktiske områda og dei 
miljømessige konsekvensar, S.tid. 2730-
2731 (1.4.87). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva 
statsministeren vil gjøre for å få en aktiv 
oppfØlging i Norge av anbefalingene i FN-. 
kommisjonsrapporten om miljØ og utvik
ling, S.tid. 3345-3346 (20.5.1987). 

8. Sp.spm. frå Leiv Blakset om utbygging av 
gasskraftverk på Kårstø og konsekvensa
ne for natur og miljØ på Vestlandet, S.tid. 
3451 (27.5.1987). 

9. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om tiltak 
mot den store auken dei komande åra av 
svovel- og nitrogenutslepp, i samsvar med 
Brundtland-kommisjonens rapport, S.tid. 
3454-3455 (27 .5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-ka p.: 
1401 Opplæring, opplysningsvirk

somhet, tilskudd til organisasjoner 
1405 InternasjonaLt miljøvern

samarbeid 
1406 4406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1410 4410 Generelle forsknings- og 

utredningsoppgaver under 
Miljøverndepartementet 

(l forslag fra Lars Velsand vedtatt sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1400. (Opprettelse av engasjementer 
til oppfølging av Verdenskommisjonens 
rapport.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Verdenskommisjonen 
for miljØ og utvikling, tilskudd til infor
masjonsarbeid i Norge til Felleskampan
jen for miljø og utvikling.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 938, Innst. S. 66, S.tid. 
1805-122 (16.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

2. Produktkontrollarbeidet i 1985 og 1986. 
St.meld. 54 (1986-87), ref. S.tid. 3166 (1986-
87), Innst. S. 93, S.tid. 2133-2142 (11.2.88). 

3. Oppfølging av Verdenskommisjonen for 
miljØ og utvikling. Bidrag til oppfølging 
av Felleskampanjen for miljø og utvik
ling. 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 125, 
s. tid. 2578- 2582 (17 .3.88). 

4. MiljØvernpolitisk redegjØrelse av miljØ
vernministeren. (Energiøkonomisering, 
miljøavgifter, ozonlaget, Barentshavet, 
jordbruks- og industriforurensninger, 
Verdenskommisjonen, avfallshånd te
ring.) 
S.tid. 2539-2546 (17.3.88), debatt S.tid. 
2670-2716 (24.3.88). 
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5. Redegjørelse av statsministeren om alge
invasjonen. 
S.tid. 3868-3875 (6.6.88) og vedlagt proto
kollen. 

6. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll 
av 16. september 1987 til Wien-konvensjo
nen av 22. mars 1985 om vern av ozonla
get, som gjeld stoff som reduserer ozonla
get. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst 
med norsk oversetting.) 
St.prp. 90, ref. S .tid. 2967, Innst. S. 257, 
S.tid. 4193-4199 (10.6.88). 

7. Samleproposisjon om tiltak i forbindelse 
med algeinvasjonen. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev fra finanskomi
teen til Finansdepartementet, datert 8. ju
ni 1988. 2. Brev fra Finansdepartementet 
til finanskomiteen, datert 9. juni 1988.) 
St.prp. 146, ref. S.tid. 3957, Innst. S . 320, 
S.tid. 4381- 4397 (13.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Kjellbjørg Lunde i forbindelse 
med Økokatastrofen i Barentshavet. 
Dok. 8:48, ref. S.tid. 4418 (29.9.88) og ved
tatt utsatt. 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om gjennomføring av et vannkraftpro
sjekt i Malaysia med skadevirkning for 
tropisk regnskog og trussel for livsgrunn
laget til 20.000 mennesker, S.tid. 542-543 
(11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å bruke 
sivile tjenestepliktige i miljøstiftelsen Bel
lona, S.tid. 544 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om an
svarsforholdene ved invasjon av store 
mengder grønlandssel, S.tid. 710-711 
(18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å inndra 
dispensasjonen for bruk av DDT i skog
bruket, S.tid. 731 (18.11.87). 

5. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om økologisk 
kartlegging av det nordlige Barentshavet, 
S.tid. 1572 (9.12.87). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om vass
kraftutbygginga i u-landa og krava til 
miljøvern, S.tid. 1573 (9.12.87). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om mil
jØskader som truer det fredete H ellesjø
vannet i Aurskog-Høland, S.tid. 1573-1574 
(9.12.87). 

8. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å gjøre 
Union Bruks statlige miljØlån om til ak
sjekapital i en eventuell aksjeutvidelse, 
S.tid. 2041 (27.1.88). 

9. Sp.spm. fra Lars Velsand om begrunnel
sen for å trekke tilbake hjemmelen for å 
avgi sivilarbeidere til stiftelsen Bellona, 
S.tid. 2085-2086 (3.2.88). 

10. Sp.spm. fra Marit Løvvig om strenge be
grensninger på støygrenser for skyteba
neanlegg, S.tid. 2117 (10.2.88). 

11. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
AsbjØrn Wikestad om Norge overveier å 
melde seg inn i «International C entre for 
Genetic Engineering and Biotechnolo
gy »., S.tid. 2867-2868 (13.4.88). 

12. Sp.spm. fra Mona Røkke, framsatt av 
Georg Apenes om organisasjonen Natur 
og Ungdoms ulovlige aksjon i Drammen, 
S.tid. 2872 (13.4.88). 

13. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om revurde
ring av avslag om midler til eit miljø
vernprosjekt i Telemark, S.tid. 2872-2873 
(13.4.88). 

14. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å sikre at 
framande mikroorganismer ikkje kan set
tast ut i miljØet i Noreg , t. d. i samband 
med det snøproduserande midlet «Sno
max», S. tid. 2873-2874 (13.4.88). 

15. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om de 
store utslipp av svovel og tungmetaller fra 
sovjetisk industri i nord og virkningen på 
helse og miljØ i Finnmark, S.tid. 3165 
(4.5.88). 

16. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om et kal
kingsprosjekt som Rømskog kommune i 
Østfold og Årjang kommune i Sverige 
samarbeider om, S.tid . 3680 (1.6.88). 

17. Sp.spm. fra Bente Bakke om årsaken til 
algeoppblomstringen langs kysten og 
hvilke mottiltak det vil være mulig å sette 
inn på kort og lang sikt, S.tid. 3681-3682 
(1.6.88). 

18. Sp.spm. fra Tora Aasland Haug om mid
ler til Norsk Institutt for Vannforskning i 
forbindelse med algeframveksten langs 
kysten, S.tid. 3682-3683 (1.6.88). 

19. Sp.spm. fra Karin Lian om utslipp av det 
ozonødeleggende stoff haloner, S.tid. 3683 
(1.6.88). 

20. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om om kri
setiltak mot forureininga og økokatastro
fen i havet, S.tid. 3683 (1.6.88). 
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1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Grønn bok. Miljøvern
tiltak i statsbudsjettet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1401 Opplysningsvirksomhet, tilskudd 

til organisasjoner 
1406 4406 Miljøvernavdelingene i fylkene 
1410 4410 Miljøvernforskning 
14 70 Internasjonalt miljøvern

samarbeid 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kåre Gjønnes og Lars Gunnar 

Lie om handlingsplan for reduksjon av 
sprØytemidler i landbruket. 
Dok. 8:50 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
94, S.tid. 2673-2690 (21.2.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde i forbindelse 
med økokatastrofen i Barentshavet. (Kon
sekvenser for fiskerinæringen.) 
Dok. 8:48 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
106, S.tid. 2832-2850 (14.3.89) og vedtatt 
sendt Regjeringen. 

3. Interp. fra Jo han Buttedahl om å styrke 
Utenriksdepartementets kompetanse og å 
få en internasjonal rettsinstans vedrøren
de miljøspørsmål. 
S.tid. 3438-3450 (8.5.89). 

4. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det europeiske 
økonomiske fellesskap om forskning og ut
vikling på miljøvernområdet. 
(Vedlegg: Samarbeidsavtalen i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 192, 
s. tid. 3694 (22.5.89). 

5. Framlegg frå Ole Gabriel Ueland om at 
Stortinget bed Regjeringa omgjera Miljø
verndepartementet sitt vedtak om å fri
gjera ca. 470 mål på Forus til industrifor
mål. 
Dok. 8:46, ref. S.tid. 3650-3653, Innst. S. 
244, S.tid. 4279-4286 (8.6.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt. l forslag fra Leiv 
Blakset pva. Sp. og SV sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT L) (Jf. 
STATSEIENDOMMER Il, 5.) 

6. MiljØvernpolitisk redegjØrelse av miljø
vernministeren. (Ozonlaget, Haag-dekla
rasjonen, pris- og avgiftspolitikk, tra
fikkplanlegging, svovelutslipp, Montreal
protokollen, jordbruks- og industrifor-

urensninger, konvensjon om transport av 
farlig avfall, spesialavfallsystem.) 
S.tid. 3313-3319 (25.4.89), S.tid. 4569-4626 
(debatt 14.6.89.) 
(Jf. neste sak.) 

7. MiljØ og utvikling. Norges oppfølging av 
Verdenskommisjonens rapport. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av uttalelsene 
til Verdenskommisjonens rapport. 2. 
Oversikt over organisasjoner og institu
sjoner som har gitt uttalelser til Verdens
kommisjonens rapport. 3. Oversikt over 
internasjonale avtaler av særlig betyd
ning for miljøvern og naturressursforvalt
ning. 4. Ordliste. Inntatt i innst.: Uttalelse 
fra utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 273, 
S.tid. 4569-4627 (14.6.89). 
( 4 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og l fra 
Kjellbjørg Lunde sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

8. Forslag fra Kaci Kullmann Five og Jo han 
C. Løken om forebyggelse av klimaend
ring ved bruk av fossile ressurser gjen
nom biologisk resirkulering av karbon
dioksid. 
(Vedlegg: l. Karakteristika ved ulike til
tak for binding av co2 fra l mill. tonn ol
jeekvivalenter årlig. 2. Virkning av tiltak 
for C02-binding ved utvinning av l mill. 
tonn oljeekvivalenter årlig. Inntatt i 
innst.: Svarbrev av 24.5.89 fra Miljøvern
departementet til komiteen.) 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3575, Innst. S. 254, 
S.tid. 4569-4628 (14.6.89) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. forrige sak.) 

9. Tiltak i forbindelse med algeinvasjonen i 
1988. (Bev. under kap. 1000 Fiskeridepar
tementet, kap. 1101 Statens fagtjeneste 
for landbruket, kap. 1102 Landbrukseta
tene, kap. 1139 (nytt) Utrednings- og ut
viklingsvirksomhet.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3933, Innst. S. 256, 
S.tid. 4688-4691 (14.6.89). 
(l forslag fra Hans J. Røsjorde sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

10. Bevilgning til en offentlig stiftelse for fri
villig ordning med positiv miljØmerking 
av forbrukerprodukter. (OppfØlging av 
Verdenskommisjonen for miljØ og utvik
ling.) 
St.prp. 131, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 284, 
S.tid. 4795-4796 (15.6.89). 

11. Energiøkonomisering og energiforskning. 
(Vedlegg: Omregningstabell.) 
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St.meld. 61, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 307, 
S.tid. 5091-5105 (20.6.89). 
(Jf. Il, 7 .) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om fo

reslåtte avgifter er tilstrekkelige til å 
fremme en mer miljø-og naturvennlig pro
duksjon og et riktigere forbruksmønster, 
s. tid. 347-348 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om forbod 
mot grenseoverskridande transport av 
farleg avfall frå industriland til u-land i 
ein global konvensjon, S.tid. 755 
(10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om forbod 
mot trykkimpregnerte materialar som in
neheld krom og arsenikk, S.tid. 778 
(16.11.88). . 

4. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om statsmi
nisterens uttalelse om at «miljØhensyn ta
ler for EF-medlemskap«, S. tid. 1001 
(23.11.88). 

5. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om miljøhensyn og vernehensyn ved pro
sjekter i de land vi eksporterer vassdrags
teknologi til, S.tid. 1012-1013 (23.11.88). 

6. Gr.spm. fra Tora Aasland Houg om omre
gulering av et 700 mål jordområde på Jæ
ren til industriområde, S .tid. 1030-1031 
(23.11.88). 

7. Sp.spm. fra Helga Haugen om manglende 
norsk deltakelse på messe for miljøtekno
logi i Herning i Danmark, S.tid. 2211-2212 
(11.1.89). 

8. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om dår
lig samsvar mellom statens investeringer 
i offentlige renseanlegg og avgiftsinntek
ter fra miljØinvesteringer, S .tid. 2222-2223 
(11.1.89). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om miljØ
vernbistand fra Norge til Polen innenfor 
rammen av COCOM-reglene, S.tid. 2281 
(18.1.89). 

10. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om be
redskapstiltak mot ein frykta algeinva
sjon til våren, S.tid. 2416-2417 (25.1.89). 

11. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å 
innføre et system med merking av embal-

lasje på miljøvennlige produkter, S. tid. 
2431 (25.1.89). 

12. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om et plan
lagt oljekraftverk i Lysekil og miljøvern
synspunkter fra norsk side, S .tid. 2523-
2524 (8.2.89). 

13. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Verdens
banken som vil gi lån til rasering av sko
ger og indianerområder i Brasil, S.tid. 
2545-2546 (8.2.89). 

14. Sp.spm. fra Brita Borge om statsråden 
kan garantere at norske bistandsmidler 
ikke vil bli brukt til å finansiere Ødeleggel
se av tropisk regnskog i Brasil, S.tid. 2547 
(8.2.89). 

15. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om å 
opprette en norsk kommisjon for miljØ og 
utvikling, S .tid. 2791 (8.3.89). 

16. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om for
urensningene på Nordkalotten og hvorfor 
statsministeren ikke har invitert Sovjet
Unionen til miljøkonferansen i Haag, 
S.tid. 2792 (8.3.89). 

17. Sp.spm. fra Johan C. Løken om trase gjen
nom Løten for Rv 211, S.tid. 2873-2874 
(15.3.89). 

18. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om økono
miske vilkår for miljøsatsing i Grenland, 
S.tid. 2927-2928 (29.3.89). 

19. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om frigje
ring av jordbruksjord til industriføremål 
på Forus i Sola, S.tid. 3262 (19.4.89). 
(Jf. Il, 5.) 

20. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om infor
masjonsopplegg i Norge om miljøtrusse
len, S.tid. 3474-3475 (10.5.89). 

21. Sp.spm. fra Bente Bakke om beredskap 
mot eventuelle nye miljøkatastrofer, som 
en algeinvasjon, S.tid. 3754-3755 (24.5.89). 

22. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
Norge kan «kjØpe ut» gjeldsforpliktelser 
for u-land mot avtaler om at disse iverk
setter tiltak for å bevare økologisk viktige 
naturområder, S.tid. 3962-3963 (31.5.89). 

23. Sp.spm. fra Inge Staldvik om overføring 
av tømmertransporten mellom Formofoss 
og Skogn fra Jernbane til trailere, S.tid. 
3976-3977 (31.5 .89). 
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NARKOTIKA 

Se også: ALKOHOL, SOSIAL VESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

721 3721 Institusjoner for stoffmisbrukere 

n. Alminnelige saker: 

l. Narkotikaproblemene og narkotikapoli
tikken. 
St.meld. 13, ref. S.tid. 47, Innst. S. 114, 
S.tid. 2210-2236 (13.3.86). 
(l forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L) 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

778 Andre forebyggende tiltak 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om narko
tikasmugling og misbruk i fengslene, 
S.tid. 1290-1291 (4.12.85). 

2. Sp.spm. fra Marie Brenden om bevilgning 
til norsk deltakelse i organisasjonen «Nor
den mot narkotika», S.tid. 1868-1869 
(15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om å ta initiativet 
til at kollektivet Klokkergården i Solør ik
ke blir nedlagt, S.tid. 2342-2343 (9.4.86). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Skaug, framsatt av 
Ernst Wroldsen, om Norges Idrettsfor
bunds søknad om Økonomisk støtte til an
tidopingsarbeid, S.tid. 2459-2460 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i bestemmelser i særlovgiv
ningen om taushetsplikt (tilpassing til for
valtningsloven). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 38, O.tid. 
225-244 (17.4.86), Besl. O. 44, L.tid. 33 
(24.4.86). 
(4 forslag framsatt i Odelstinget- ingen bi
falt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepa1·tementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

624 Sentralrådet for narkotika
probLemer 

721 3721 Institusjoner for stoffmisbrukere 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIVepidemien og AIDS-sykdommen. 

26 

St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst.S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(Jf. forrige sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 721 Institusjoner for stoffmis
brukere.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Hand
lingsplan mot AIDS.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
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St.prp. 101 , ref. S .tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
624 Sentralrådet for narkotika

problemer 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 

begrense permisjonsadgangen for narko
tikadømte, S.tid. 38-39 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behand
lingstilbud for kriminell ungdom med sto
re stoffmisbruksproblemer, S.tid. 2570-
2572 (18.3.87). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å styrke 
bemanningen innen tollvesen og politi i 
Trondheim, som ledd i kampen mot 
byens økende narkotikaproblemer, S.tid. 
3093-3094 (6.5.1987). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å legge for-

holdene til rette for eventuelle norske 
Patriark-sentre, S.tid. 3180-3181 
(13.5 .1987). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behovet for 
flere hundre behandlingsplasser for nar
komane og en plan for utbygging av be
handlingstilbudet, S.tid. 3181-3182 
(13.5.1987). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden om opprettel
se av behandlingsplasser for narkomane, 
S.tid. 3468-3469 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i lov 8. juni 1928 nr. 2 om post

vesenet. 
(Adgang for politiet til å føre kontroll med 
postsendinger for innhold av narkotika.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 8, Innst. O. 7, O. tid. 13 
(24.11.86), Besl. O. 7, L .tid. 6 (5.12.86), Lov 
av 12. desember 1986. 

1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S . 11 , S .tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap. : 

624 Tiltak for stoffmisbrukere 
721 3721 Institusjoner for stoffmisbrukere 

(Jf. neste sak.) 
2. Endringer under enkelte kapitler under 

Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1988. (Aktivi
tetsbygg ved Statens klinikk for narko
mane.) 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S .tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 11 , S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Nedlegging av Sekretariatet for sentral
rådet for narkotikaproblemer og oppret
telse av et nytt Rusmiddeldirektorat, be
handlingstiltak for stoffmisbrukere i for
bindelse med AIDS-epidemien.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S . 234, 
S.tid. 3632- 3636 (30.5.88). 
(Jf. HELSEVESEN Il, sak 7.) 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Brenden om hvilke ret

ningslinjer leger har å holde seg til ved fo
reskrivelse av medikamenter til narkoma
ne, S. tid. 924-925 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Annelise HØegh om igangset
ting av Oslo kommunes planlagte be
handlingsplasser for narkomane, S. tid. 
1977-1978 (13.1 .88). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en 
strengere narkotikakontroll i fengslene , 
S.tid. 2521-2523 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Harald EUefsen om å endre 
reglementet slik at narkotikakontrollen i 
fengslene kan bli mer effektiv, S.tid. 2612-
2613 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Marie Brenden om inndrag
ning av utekontaktstillinger, S.tid. 3083-
3084 (27 .4.88). 

6. Sp.spm. fra Terje Granerud om antall 
stoffmisbrukere i Norge, S.tid. 3084-3085 
(27 .4.88). -

7. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om treg gjen
nomføring av visse AIDS-tiltak i Oslo 
kommune, S.tid. 3086-3087 (27.4.88). 

8. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om opplys
ningen fra helsedirektøren om at bare en 
av 10 norske narkomane er HIV-smittet, 
S.tid. 3369 (18.5.88). 

9. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om feng
selsdirektøren ved Bastøy landsfengsel 
som har stanset en narkotikakontroll som 
skulle vært gjennomført den 10. mai 1988, 
S.tid. 3695-3696 (1.6.88). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven (utbytte heleri 

ved narkotikaforbrytelse). 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 390, Innst. O. 63, 0.-

tid. 575-581 (20.5.88), Besl. O. 73, L.tid. 80 
(26.5.88). Lov av 10. juni 1988. 
(2 forslag henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg: 2. Avtale om overdragelse av 
Statens rehabiliteringssenter for stoff
misbrukere til Oslo kommune.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 
622 Rusmiddeldirektoratet 
624 Tiltak for stoffmisbrukere 
721 3721 Institusjoner for stoffmisbrukere 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om å øke antall

behandlingsplasser for narkomane, S.tid. 
69-70 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Annelise HØegh om helsedi
rektørens oppfordring til kommuner om å 
sette opp statsfinansierte sprØyteautoma
ter for narkomane i strid med sosialkomi
teens flertallsinnstilling om AIDS, S. tid. 
l 021-1022 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Eva Finstad om en lov for 
tvangsbehandling av narkomane, S.tid. 
2225-2226 (11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Borghild RØYseland, framsatt 
av John S. Tveit om statlig driftstilskudd 

til na rkotikakollekti vet «Due dalen» på 
Fogn i Rogaland, S. tid. 2548-2549 (8.2.89). 

5. Gr.spm. fra Kjell Magne Bondevik om vir
kemidler og tiltak for å redusere det Øken
de narkotikaproblemet, S. tid. 2809-2811 
(8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om
volds-og narkotikaforbrytere på frifot og 
som venter på soning, S . tid. 2933-2934 
(29.3.89). 

7. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om sam
menheng mellom havariet av Kielland
plattformen og narkotikadistribusjon fra 
Skottland til Norge, S.tid. 3167 (12.4.89). 

8. Sp.spm. fra John S. Tveit om endring av 
tilskuddsreglene slik at stiftelsen Dueda
len, bo- og arbeidskollektiv for narkoma-

• ne, kan få statlige midler, S . tid. 3169-3170 
(12.4.89). 

9. Sp.spm. fra Marie Brenden, framsatt av 
Brit JØrgensen om å forhindre at Enga bo
og arbeidskollektiv blir nedlagt, S.tid. 
3374-3375 (26.4.89). 

10. Sp.spm. fra Eirin Faldet om hvordan poli
tiet settes i stand til kampen mot narkoti
ka, S.tid. 3469-3470 (10.5.89). 
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NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 

Omfatter bl.a.: Forhåndslagring, infrastrukturarbeider. COB-avtalen. 
Se også: ATOMVÅPEN, FORSVAR, FORSVARSMATERIELL, MILITÆRT PERSONELL, 
NATO (POLITISKE SPM). 

1985-86 

Il. Alminnelige saker: 

l. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. (Framsatt første 
gang ved St.meld. 62 (83-84).) 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger i Norge. Leder Per Tresse l.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 181 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

2. Del 37 av N ATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2407, Innst. S. 160, 
S.tid. 3096-3098 (9.6.86). 

3. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formelL hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 

Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269, Innst. S. 
239 (ikke-beh.), S.tid. 3474 (18.6.86). 

Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om på hvil
ken måte « Rogersplanen» vil bli forelagt 
Stortinget, S.tid. 1578 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om at britiske 
militærtropper på øvelse i Norge kjØper 
kjøttvarer på transitt fra utlandet, S.tid. 
2027 (12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om svekket be
redskap for Norge og NATO-landene som 
fØlge av redusert antall skip under norsk 
flagg, S.tid. 2045-2046 (19.2.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forsvarsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materielL

nybygg og anlegg 
4 799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene m.v. under 

forsvarsbudsjettet for 1986. (Byggearbei
der for varslingsflyet AWACS.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 333, Innst. S. 24, S.tid. 
911-912 (21.11.86) 

2. Bygging av lagre for forhåndslagring av 
to amerikanske feltsykehus i Norge. 
(Vedlegg: Rammeavtale mellom Øverst
kommanderende for USAs marinestyrker 
i Europa og Forsvarssjefen i Norge i norsk 
og engelsk tekst.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 112, 
S.tid. 2949-2950 (9.4.87). 

3. Del 38 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. 
St.prp. 68, ref. S.tid. 2696, Innst. S. 129, 
s. tid. 2950-2953 (9.4.87). 

4. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1984 om overenskomster inngått med 
fremmede stater og internasjonale organi
sasjoner i 1984. (Memorandum om drift og 
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vedlikehold av NATOs luftbårne kontroll
og varslingsstyrke - A W ACS-styrken på 
Ør landet.) 
Ref. S.tid. 1936 (1985-86), Innst. S. 156, 
S.tid. 3304-3308 (19.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger til Norge. Leder Per Tresse l.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), Innst. S. 217 (ikke-beh.), S.tid. 3927 
(10.6.87). 

6. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølgingen 
av Innst. S. 225 (1983-84). 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 216 
(ikke-beh.), S.tid. 3927 (10.6.87). 

7. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252, S.tid. 4002 (10.6.87) og utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nedgra

dering av avtaler med USA om finansie
ring og drift av SOSUS-lignende system 
for ubåtregistrering i Nord-Norge, S.tid. 
1927-1928 (7.1.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en såkalt 
vertslandsavtale for amerikanske mari
nestyrker, S.tid. 3167-3168 (13.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell, 

nybygg og anlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 

28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. (Vedr. forberedelse til ut
plassering av mellomdistanseraketter i 
Vest-Europa.) 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252 (1986-87), S.tid. 733-747 
(18.11.87). 

2. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger til Norge. Leder Per Tresse l.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), Innst. S. 146, S.tid. 3003-3021 (21.4.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Endringer av bevilgningene til fellesfi
nansiert/bilateralt finansiert bygge- og 
anleggsvirksomhet i Norge 1988. 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 185, 
S.tid. 3385- 3389 (19.5.88). 

4. Sikkerhet og nedrustning. OppfØlgningen 
av Innst. S. 225 (1983-84). 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser . og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S.tid. 3344 (1986-
87), Innst. S. 200 (ikke-beh), S.tid. 3395 
(20.5.88). 

5. Del 39 av N ATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. 
St.prp. 121, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 237, 
S.tid. 3711-3712 (1.6.88). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 

KjellbjØrg Lunde om logistikkplaner for 
Norge, nevnt i det amerikanske forsvars
budsjettforslag for 1986, S.tid. 281-282 
(28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om et opp
slag i Dagbladet om at NATO har planer 
om å erstatte de landbaserte atomvåpen 
med andre luft- og sjøbaserte atomvåpen, 
S.tid. 715-716 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzin,sky om amfibie
og flåteøvelsene «TeamWork», S.tid. 1967-
1968 (13.1.88). 
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4. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om mate
rielle øydeleggingar under den siste NA
TO-øvinga, S.tid. 2878-2879 (13.4.88). 

5. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om at 
Norge skal være med på å betale for flyt
ting av amerikanske atombombefly fra 
Spania til Italia, S.tid. 3689-3690 (1.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1760 4760 Nyanskaffelser av materiell 

og nybygg og nyanlegg 
4799 Andre inntekter utenfra 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger m.v. under for

svarsbudsjettet for 1988. (Kap. 1760, 48 
Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbei
der og kap. 4760, 41.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 796, Innst. S. 27, S.tid. 
10921093 (24.11.88). 

2. Del 40 av NATOs fellesfinansierte infra
strukturprogram. St.prp. 76, ref. S .tid. 
3151, Innst. S. 159, S.tid. 3407-3408 (2.5.89). 

3. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølging av 
Innst. S. 225 for 1983-84. (Kjernevåpnenes 
rolle i NATOs forsvarsstrategi. Kjemevå
penfri sone i nordisk område. Innføring 
av konsekvensanalyser.) 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S.tid. 3344 (1986-
87), lnnst. S. 191, S.tid. 3656-3694 (22.5.89). 
(4 forslag fra Theo Koritzinsky, hvorav l 

sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. NATO (POLITISKE SPM) Il, 3.) 

4. Forslag fra Theo Koritzinsky fremsatt un
der utenriksdebatten: «Stortinget ber 
Regjeringen gå imot enhver modernise
ring av atomvåpen i NATO. 
S.tid. 2392 (19.1.89), Innst. S. 195, S .tid. 
3656-3694 (22.5.89). 
(Jf. foregående sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om rust

ningskappløpet etter !NF-avtalen og opp
rustning med sjøbaserte krysserraketter, 
S.tid . 75-77 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning til en rapport om bl.a. moderni
sering av kortdistanse atomvåpen, S.tid. 
484-485 (2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om forsy
ning av brennstoff på Sola flyplass til 
USAs B 52 bombefly, S. tid. 485-486 
(2.11.88). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om en uttalelse fra 
USAs forsvarsminister om at NATO beve
ger seg skrittvis når det gjelder moderni
seringsprogrammer, S.tid. 779-780 
(16.11.88). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om militari
sering av Langnes lufthavn, Tromsø, 
S.tid. 3366-3367 (26.4.89). 
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NATO (POLITISKE SPM) 

Omfatter bl.a.: Basepolitikk. 
Se også: FREDSARBEID, INTERNASJONALT SAMARBEID, NEDRUSTNING, UTENRIKS
SAKER. 

1985-86 

Il. Alminnelige saker: 

l. Stortingets president melder at delega
sjon til Den nordatlantiske forsamling er 
oppnevnt, ref. S.tid. 1267 (3.12.85) og ved
lagt. 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (nedrustnings- forhandlingene 
i Geneve, SDI-forskning, MBFR-forhand
lingene i Wien, frysvoteringen i FN, atom
våpenfri sone i nordisk område, Colding 
utvalgets utredning.) 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 
(5 forslag framsatt under utenriksdebat
ten, hvorav l ikke bifalt, 2 sendt Regje
ringen, l fra Knut Frydenlund og l fra 
Theo Koritzinsky - se Regjeringen over
sendt I, 2 sendt utenrikskomiteen, hen
holdsvis fra Knut Frydenlund og fra Theo 
Koritzinsky - se sak 5.) 

3. Landsorganisasjonen i Norge sender 
henstilling til Stortinget om å avstå fra 
deltakelse i møter i Europarådets Minise
sjon og NATOs Parlamentarikerforsam
ling dersom disse møter arrangeres i Tyr
kia. 
Ref. S.tid. 2242 (14.3.86). og sendt de faste 
delegasjonene til Den nordatlantiske for
samling og til Europarådets parlamenta
riske forsamling. 

4. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens or
ganisasjon i 1984. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarspolitiske samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra stats
rådsmøtene.) 
St.meld. 93 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 109, S.tid. 2487-2497 (28.4.86). 

5. Forslag om SDI-forskning og romvåpen
programmet fra henholdsvis Knut Fry-

denlund på vegne av Arbeiderpartiet og 
Theo Koritzinsky på vegne av Sosialistisk 
Venstreparti, begge forslag datert 9. de
sember 1985. 
S.tid. 1562, Innst. S. 178 (ikke-beh.), S .tid. 
3034 (6.6.86). (Jf. sak 2 og 6.) 

6. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (N ATOs utenriksministermøte 
i Halifax, norsk fotnote om USAs romvå
penprogram på forsvarsministermøtet, 
norsk motstand mot kjemiske våpen.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Theo Koritzinsky og Bjørn Erling Yt
terhorn - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Jf. sakene 7 og 8.) 

7. Forslag fra Theo Koritzinsky datert 21. 
mai 1986 vedrørende produksjon av kje
miske våpen. (Forslag om at Norges mot
stand mot USAs planer om produksjon av 
kjemiske våpen kommer klart til uttrykk 
på førstkommende utenriksministermøte 
i NATO.) 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2817, Innst. S. 177, 
utenriksdebatt S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 
(Jf. sak 6.) 

8. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
23. mai 1986 om at Stortinget beklager at 
forsvarsministeren reserverte seg mot en 
setning i komunikeet fra NATOs forsvars
ministermøte. (Vedr. norsk fotnote til 
USAs romvåpenprogram (SDI).) 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2908, Innst. S. 238, 
utenriksdebatt S.tid. 3270-3355 (16.6.86). 
(Jf. sak 6.) 
(Mistillitsforslag fra Bjørn Erling Ytter
horn framsatt under debatten - ikke bifalt 
med 127 stemmer mot 2.) 
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ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at SV og 
RV i Tromsø ikke fikk henvendelse om 
omvisning ombord på fartøyene fra 
NATOs AtZanterhavsstyrke, S.tid. 1576-
1577 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om på hvil
ken måte « Rogersplanen>> vil bli forelagt 
Stortinget, S.tid. 1578 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Kjell Magne Fredheim om en 
kommentar fra forsvarsministeren til at 
NATOs øverstkommanderende for Euro
pa, general Rogers, har gitt uttrykk for at 
Norges forsvarsinnsats er urimelig svak, 
S.tid. 2097-2098 (26.2.86). 

4. Sp.spm. fra Liv Aasen om USAs anmod
ning om stØtte fra Norge og andre NATO
land til produksjon og planlegging av nye 
kjemiske våpen i en krisesituasjon, S.tid. 
2182-2183 (12.3.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Regje
ringen vil ta initiativ i NATO for å bidra til 
at USA fØlger opp Sovjetunionens ensidi
ge stans i atomprøvesprengninger, S.tid. 
2184-2185 (12.3.86). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om på hvil
ken måte Norges motstand mot USAs 
styrkemål for produksjon av kjemiske vå
pen har kommet til uttrykk ved behand
lingen i NATO, S.tid. 2791 (21.5.86). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (Toppmøtet mellom Reagan 
og Gorbatsjov i Reykjavik, Genevefor
handlingene, SDI-prosjektet, romvåpen
systemer, fotnote-debatten.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

2. Forslag fra Hanna Kvanmo og Ragnhild 
Queseth Haarstad datert 23. oktober 1986 
om Norges standpunkt til forskningspro
grammer og utviklingsplaner som tar sik
te på våpensystemer til bruk i verdens
rommet. 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 290, Innst. S. 36, S.tid. 
1341-1425 (utenriksdebatt 3.12.86) 
(l forslag framsatt til denne sak - ikke bi
falt.) 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1985. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarspolitiske samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 16, ref. S.tid. 334, Innst. S. 110, 
S.tid. 2697-2717 (31.3.87). 

4. Forslag frå Knut Frydenlund og Theo Ko
ritzinsky datert 9. desember 1985 om SDI
forskning og romvåpenprogram. 
(Vedlegg: Brev fra Utenriksdepartemen
tet til utenriks- og konstitusjonskomiteen 
datert 9. april 1987.) 
S.tid. 1562 (1985-86), Innst. S. 249, S.tid. 
3916-3924 (9.6.87). (l forslag ikke bifalt.) 

ru. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om den nors

ke regjering vil godkjenne at fØrstebruk 
av atomvåpen blir en del av de nye ret
ningslinjer for NATO, S.tid. 48-49 
(15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om «fotno
ter» i NATO, S.tid. 49-50 (15.10.86). 

3. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om når NA
TO har godkjent en ny og mer offensiv 
marinestrategi, «TRI-MNC Concept of 
Maritime Operations», S.tid. 50-51 
(15.10.86). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om et for
svarssystem mot ballistiske raketter, og et 
nytt forsvarsinitiativ (EDI), S.tid. 306-307 
(29.10.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om vedtak i 
NATO om førstebruk av atomvåpen, 
S.tid. 554 (12.11.86). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om lanse
ring av et slags europeisk motstykke til det 
amerikanske SDI og om hvorledes NATO 
er involvert i disse planer, S.tid. 1622-1623 
(10.12.86). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning i NATO til amerikanske planer 
om testing av romvåpen, S.tid. 2558 
(18.3.87). 

8. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en utta
lelse fra Einar Førde om at USA opptrer 
desperat i spørsmål av fundamental sik
kerhetsmessig betydning, S.tid. 2727-2728 
(1.4.87). 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (NATOs dobbeltvedtak og 
INF -avtalen om avskaffelse av mellom
distanseraketter.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689-1768 (15.12.87). 

2. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1986. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 11, ref. S.tid. 31, Innst. S . 96, 
S.tid. 2300- 2313 (25.2.88). 
(l forslag sendt Utenriks- og konstitu
sjonskomiteen.) 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1987. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 59, ref. S.tid. 3879 (6.6.88), og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sovje

tisk innbydelse til nord-europeiske land 
til å sende observatører til en flåteøvelse i 
år og om et eventuelt norsk initiativ tit at 
sovjetiske observatører inviteres til en 
NATO-flåteøvelse, S.tid. 1999-2000 
(20.1.88). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om Norges holdning til et vedtak 
i det danske Folketinget vedrørende 
atomvåpen på besøkende utenlandske 
marinefartøyer, S.tid. 2967-2970 (19.4.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om vedtak i 
det danske Folketinget om besøkende NA
TO-skip og norsk syn på dette, S .tid. 3070 
(27.4.88). 

4. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norge 
vil gjøre som Danmark som har orientert 
andre stater om at der ikke vil bli aksep
tert atomvåpen på dansk territorium, 
S.tid. 3162 (4.5.88). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
holdning til NATOs videre modernisering 
av kortrekkende atomvåpen i Europa, 
S.tid. 3163-3164 (4.5.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga

nisasjon i 1987. (Materiellsamarbeid og in
formasjonsvirksomhet i Eurogruppen, 
erstatninger for CAST -brigaden, 
MBFRforhandlingene om gjensidige og 
balanserte styrkereduksjoner i Sentral
Europa.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 59 (1987-88), ref. S.tid. 33, lnnst. 
S. 81, S.tid. 2311-2354, 2360-2392 (utenriks
debatt 19.1.89). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 

2. Årsberetning fra den norske delegasjon 
til Den nordatlantiske forsamling for 1986 
og 1987. 

Dok. 7, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 221, S.tid. 
4338-4341 (9.6.89). 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1988. 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene. Utkast til innst. ble forelagt 
forsvarskomiteen som intet hadde å be
merke.) 
St.meld. 60, ref. S .tid. 3695, Innst. S. 251, 
S.tid. 4341-4342 (9.6.89). 
(Jf. NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 
Il, 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om Warsza

wapakta som har foreslått eigne forhand
lingar om dei kortrekkande atomvåpna i 
Europa, S.tid. 3259-3260 (19.4.89). 
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NATURSKADER 

Omfatter bl.a.: Avlingsskader, naturskadeloven, Norges naturskadefond. 
Se også: HUSDYRBRUK, JORDBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT, SKOGBRUK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 

Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1148 Statens naturskadefond -

erstatning og sikring 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1148 Statens naturskadefond -

erstatning og sikring 

O. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

for 1986 på en del kapitler under Land
bruksdepartementet. (Kap. 1148, økt til
sagnsramme for erstatninger fra Natur
skadefondet.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 982, Innst. S. 35, S.tid. 
1678 (11.12.86). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1148 Statens naturskadefond, 

erstatning og sikring 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 på noen kapitler under Landbruks-

departementet. (K~p. 1148 Statens Na
turskadefond.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

befolkningen nær Øyeren som frykter en 
kommende flom og om NVE vil tappe ned 
magasinene for å unngå skadeflom, S.tid. 
2977 (20.4.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1989 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 901-951 

1148 Statens naturskadefond, erstat
ning og sikring 

U. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til nødhjelpsarbeidet i forbin

delse med naturkatastrofen i Armenia. 
Innst. S. 75, S.tid. 1904 (15.12.88). 

2. Bevilgning for 1989 til Statens skogplan
teskoler og tilleggs bevilgning til Statens 
naturskadefond. 

St.prp. 87, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 182, 
s. tid. 3857-3858 (30.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 9. juni 1961 om sikring 

mot og erstatning for naturskader (na
turskadeloven). (Økning i egenandel.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 96, Innst. O. 25, O.tid. 
224 (10.2.89), Besl. O. 44, L.tid. 38 (22.2.89). 
Lov av 3. mars 1989. 

2. Lov om forsikringsavtaler m.m. (Natur
skadeforsikringslov. ) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 328, Innst. O. 98, 0.
tid. 792-822 (6.6.89), Besl. O. 127, L. tid. 95 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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NATURVERN 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for naturforvaltning, dyrevern, ferskvannsfiske, fredning av dyr, 
friluftsliv, jakt, nasjonalparker, strandloven, vassdragsvern, viltstell. 
Se også: FORURENSNING, MILJØVERN. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende MiljØverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1422 4422 Naturvern og friluftsformål 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaLtning 
1450 Naturressursforvaltning 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgninger og omdisponeringer 
på statsbudsjettet for 1985 under kapitle
ne 1422, 1448, 1458, 1465 og 4458. (Natur
vern og friluftsformål- statlig erverv av 
friluftsområder og erstatninger etter na
turvernloven, tiltak mot landbruksfor
urensninger, oppfyllelse av garantian
svar for miljøvernlån, Norges sjøkartverk 
-tyngdemålinger rundt Svalbard i samar
beid med amerikanske myndigheter, Kul
turminnetiltak - kjØp av helleristningsfelt 
i Alta, omorganisering av de statlige labo
ratorier for forurensningsanalyser.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 809, Innst. S . 79, S.tid. 
1682-1693 (16.12.85). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en konven
sjon av 19. september 1979 vedrørende 
vern av ville europeiske planter og dyr og 
deres naturlige leveområder (Bern-kon
vensjonen), med visse forbehold, og un
der avgivelse av erklæring. 
St.prp. 12, ref. S.tid. 260, Innst. S. 92, S.tid. 
2035-2039 (13.2.86). 

3. Verneplan Ill for vassdrag. 
St.prp. 89 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
243, S.tid. 3541-3565 (18.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

4. Samlet plan for vassdrag. 
(Særskilt vedlegg: Hovedrapporten om 
Samlet plan og bilagskart med oversikt 
over prosjekter i Samlet plan, utbygd 
vannkraft og vernede og midlertidig ver
nede vassdrag. Vedlegg: l. Prosjekttabel
ler. 2. Omtale av fagtermene. 3. Tabellved
legg. 4. Høringsuttalelser.) 
St.meld. 63 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 250, S.tid. 3598-3630 (19.6.86). (Jf. sak 3.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om for
slaget fra Direktoratet for N aturforvalt
ning om totalforbud mot drivgarnsfiske 
etter laks, S.tid. 255-256 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Stordrange om de fis
ketomme vannene på Sørlandet og hjelp 
til klekking og utsetting av nye fiskestam
mer, S.tid. 257 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Laila Kaland om laksepara
sitten gyrodactylus salaris som er påvist i 
25 norske vassdrag, S.tid. 486-487 
(13.11.85). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om de store tap 
reineiere og saueholdere lider pga. ulv, 
bjørn og jerv, S.tid. 487-488 (13.11.85). 

5. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om en pressekon
feranse Direktoratet for naturforvaltning 
vil holde i Trondheim om et havbeitepro
gram med forsknings- og utviklingstiltak 
for laks, S.tid. 1934-1935 (29.1.86). 

6. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om når verne
planen for Trollheimen blir lagt frem for 
Regjeringen, S.tid. 2102-2103 (26.2.86). 

7. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om loka
lisering av settefiskanlegg som er avslått 
ut fra hensyn til vassdragsvern, S.tid. 
2347-2348 (9.4.86) . . 
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8. Sp.spm. fra Finn Knutsen om en svane
stamme i Grurenfjorden i Øksnes som er i 
ferd med å bli utryddet pga. en kraftlinje, 
S.tid. 2348-2349 (9.4.86). 

9. Sp.spm. fra Inge Staldvik om å sikre sek
retærfunksjonen i viltnemndene ved et 
samarbeid mellom miljøvern- og land
bruksmyndighetene, S.tid. 2419-2420 
(16.4.86). 

10. Sp.spm. fra Inge Staldvik om bevilgning 
av 100 000 kr. til jervundersøkelser i Bør
gefjellområdet, S.tid. 2420 (16.4.86). 

11. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om total
. forbod mot drivgarnsfiske etter laks frå 

sesongen l~H~. S.tid. 2797 (21.5.86). (Truk
ket tilbake). 

12. Sp.spm. fra Solveig Sollie om forbud mot 
bruk av blyhagl ved jakt i skjærgården, 
S.tid. 2951 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 
38. (Hjemmel for å pålegge eksamensge
byr, obligatorisk kurs og kursavgift ved je
gerprøve.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 6, Innst. O. 12, O.tid. 
62 (10.12.85), Besl. O. 16, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
1422 4422 Naturvern og friluftsformål 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
1450 Naturressursforvaltning 

ll. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1427, 4427, 1448 og 1449 
på statsbudsjettet for 1986. (Direktoratet 
for naturforvaltning - erstatninger for 
rovviltskader, garantiansvar for miljø
vernlån, oppsamlingssystem for bilvrak.) 
St.prp. 44, ref. S .tid . 982, Innst. S. 44, S.tid. 
1579 (9.12.86). 

2. Virksomheten i Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk/Direktoratet for naturfor
valtning i 1984 og 1985. 
(Vedlegg: Melding om virksomheten med 
undervedlegg.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 159, 
S.tid. 3379-3382 (22.5.87). 

3. Friluftsliv. 
(Vedlegg: l. Friluftsliv - en utredning fra 
Miljøverndepartementet. 2. Kartvedlegg -
friluftskart for Gausdal.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 181 
(ikke-beh.), S.tid. 3391 (25.5.87). 

4. MHjØpolitisk redegjørelse av miljøvernmi
nisteren. (Gasskraft, Verdenskommisjo
nens rapport, fosfatholdige vaskemidler, 
biltrafikken, spesialavfall, Tsjernobyl
ulykken, sur nedbør, landsplan for nasjo
nalparker, barskogreservater.) 

S.tid. 3441-3448 (27.5.87), debatt S.tid. 
3661-3705 (4.6.87). 

5. Vern i Saltfjellet-Svartisen. 
(Vedlegg: Forslag til vernebestemmelser 
for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 
Forslag til vernebestemmelser for Salt
fjellet landskapsvernområde. Forslag til 
vernebestemmelser for Gåsvatnan land
skapsvernområde. Kart over Regjeringens 
forslag.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 29, Innst. S. 232, 
S.tid. 3800-3815 (5.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. VASSDRAGSREGULERINGER Il, 
sakene l og 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om miljøvern

ministerens syn på forbud mot drivgarns
fiske etter laks, S.tid. 51-52 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om fiskeriminis
terens syn på forbud mot drivgarnsfiske 
etter laks, S.tid. 52 (15.10.86). 

3. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om tiltak 
mot flåten av fritidsbåtar for å motverka 
den aukande skade- og ulukkesfrekven
sen på sjøen sommars tid, S. tid. 55-56 
(15.10.86). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om tillatelse til 
assistanse og samarbeid mellom norske og 
svenske kystoppsynsmyndigheter, i for
bindelse med småbåttrafikken i Skage
rak, S.tid. 564-565 (12.11.86). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å beskytte 
norske hvalfangere mot aksjoner fra orga
nisasjonen «Sea Shepherd», S.tid. 790 
(19.11.86). 
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6. Sp.spm. fra Inge Staldvik om forbudet 
mot drivgarnsfisket etter laks, S.tid. 
(19.11.86). 

7. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om tiltak for 
å berge tareskogen langs kysten, S.tid. 
1608 (10.12.86). 

8. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om det er 
tegn som tyder på at skogsdøden er kom
met til Norge, S.tid. 1923 (7 .1.87). 

9. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om konse
sjonsbehandling av hensyn til verne og 
utbyggingsinteressene i Bjerkreimsvass
draget, S.tid. 1982 (14.1.87). 

10. Sp.spm. frå Inge Staldvik om å legge fram 
ei stortingsmelding om plan for rovdyr
forvaltning, S.tid. 2116-2117 (4.2.87). 

11. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om et 
forbud mot motorferdsel i tiden 5. mai til 
30. juni i Finnmark, S .tid. 2117 (4.2.87). 

12. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om et ef
fektivt oppsyn og scooterkontroll på fjel
let, S.tid. 2117-2118 (4.2.87). 

13. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om Alta 
snøscooterforenings arrangering av Nor
gesmesterskapet i langløp ved dispensa
sjon fra motorferdselsloven, S.tid. 2329 
(18.2.87). 

14. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om regu
leringsplanen for Malmøya, S.tid. 2641 
(25.3.87). 

15. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om å fra
ta kommunene adgangen til å fastsette 

traseer for snøscootere, S.tid. 2930-2931 
(8.4.1987). 

16. Sp.spm. fra Marit Wikholm om en samord
ning av ulike oppsynstjenester innenfor 
friluftsliv og naturvernsektoren, særlig 
langs kysten, S.tid. 3011-3012 (29.4.1987). 

17. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om den 
nye landsplan for nasjonalparker, S. tid. 
3084-3085 (6.5.1987). 

18. Sp.spm. fra Peter Angelsen om oppnev
ning av et utvalg som kan utrede mulighe
tene for økt innsats i utsetting av yngel og 
havbruk, S.tid. 3086 (6.5.1987). 

19. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om oppret
telse av en administrasjon i Rindal for 
verneplan for Trollheimen, S.tid. 3171 
(13.5.1987). 

20. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om de plan
lagte reguleringsendringer av vannfØ
ringen i Numedalslågen og eventuelle 
skadevirkninger på laksebestanden og 
miljøforholdene i vassdraget, S .tid. 3351-
3352 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag. 
(Vedlegg: Utkast til nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 248, Innst. O. 78 
(ikke-beh.) , O.tid. 443-444 (29.5.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 939-1037 
(26.11 .87). 
Budsjett-kap.: 
1422 Naturvern og friluftsformål 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
1450 Naturressursforvaltning 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1441 og 1448. 
St.prp. L Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1427, 4427 og 1448 på 
statsbudsjettet for 1987. (Direktoratet for 
naturforvaltning - erstatninger for rov
viltskader, tiltak mot forurensninger, ga
rantiansvar for miljøvernlån.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 704-705, Innst. S. 50, 
S.tid. 1591 (9.12.87). 

2. Forslag fra Eva Funder Fleischer, vedtatt 
til fremsettelse av Osmund Faremo, til ny 
§ 110 A , alternativt ny§ 111 A, ny§ 109 A, 
ny§ 105 A, ny§ 89 eller ny§ 112, i Grunn
loven. (Inngrep i naturmiljøet.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 12, Innst. S. 95, 
S.tid. 2150-2155 (16.2.88). 
(Forslaget ble med 111 mot 5 stemmer ik
ke bifalt.) 

3. Søknad fra Statskraftverkene om utbyg
ging av Strynevassdraget. 
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St. meld. 22, ref. S.tid. 1177, Innst. S. 260, 
S.tid. 3817- 3857 (3.6.88). 

4. FriluftsLiv. 
(Vedlegg: Friluftsliv - en utredning fra 
Miljøverndepartementet. 2. Kartvedlegg 
-friluftskart fra Gausdal.) 
St.meld. 40 (1986-87), ref. S.tid. 2928 (1986-
87), Innst. S. 235, S.tid. 4199 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

5. Nasjonalpark i Jostedalsbreområdet. 
(Vedlegg: Framlegg til vernereglar for 
Jostedalsbreen nasjonalpark. Kart over 
departementet sitt framlegg. Jf. NOU 
1986: 13 Ny landsplan for nasjonalparker. 
Leder Olav Gjærevoll.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 273, 
S.tid. 4199 (10.6.88), og vedtatt utsatt. 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kvifor 

det vart gitt løyve til bygging av kraftlinja 
frå Mel kraftverk og nordover gjennom 
nedbørsfeltet til Gaularvassdraget, S. tid. 
53-54 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om faren 
for skogsdød i Oslo-området, S.tid. 99-100 
(21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om flytting av 
stillingene fra kalkingsgruppa ved Direk
toratet for naturforvaltning fra Arendal til 
Trondheim, S.tid. 540 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Inge Staldvik om hvorfor 
Landbrukets utmarkskontor ikke skal få 
delta i arbeidet med ei brosjyre om større 
rovdyr, S.tid. 714 (18.11.87). 

5. Sp.spm. fra Nils O. Galten om fare for ge
netiske forstyrrelser på vill-laksestamma i 
einskilde lakselvar som har opptil 67 % 
innslag av rømd oppdrettsfisk, S.tid. 714-
715 (18.11.87). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om vern av 
området langs elva Leira i Akershus, 
S.tid. 1274-1275 (2.12.87). 

7. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om erstatnings
ordninger for grunneiere pga. båndleg
ging av verneområder, S.tid. 2256 
(24.2.88). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utvidelse 
av Øvre Pasvik Nasjonalpark inn i områ
det for den planlagte mellomriksveien til 
Finland, S.tid. 2511 (16.3.88). 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby, framsatt 
av Per Asphaug om nye retningslinjer for 
bruken av midlene til Viltfondet, S.tid. 
2512-2513 (16.3.88). 

10. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om rømt 
oppdrettslaks og faren for dei ville lakse-

stammene pga. arvemessig svekking av 
bestandane, S.tid. 2873 (13.4.88). 

11. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om Norges 
Naturvernforbunds krav på fast plass i Re
guleringsrådet for fiskeria, S.tid. 3169 
(4.5.88). 

12. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om kravet 
frå Norges Naturvernforbund om fast 
plass i Reguleringsrådet for fiskeria, 
S.tid. 3361 (18.5.88). 

13. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å 
minske tallet på trålkonsesjoner for å 
gjenskape miljømessig balanse i kyststrø
kene, S.tid. 3362-3363 (18.5.88). 

14. Sp.spm. fra Johan C. Løken om rovviltfor
valtningen blir lagt opp slik at bosetting 
og husdyrhold på Finnskogen ikke trues, 
S.tid. 3420-3421 (25.5.88). 

15. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Sivil
ombudsmannens behandling av klage 
over Miljøverndepartementets behand
ling av en mindretallsanke fra Oslo By
styre i sak om utarbeidelse av regule
ringsplan for Malm øya, S. tid. 3421 
(25.5.88). 

16. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å gjøre 
området RØd/Dirhue på Tjøme mer til
gjengelig for allmennheten, S. tid. 3679-
3680 (1.6.88). 

17. Sp.spm. fra Ingrid Ny lund om saksbe
handlingen av søknader om fellingstilla
telse for bjørn, S.tid. 3680-3681 (1.6.88). 

18. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om hjerte
oppdrett kan utvikles til å bli ei ny næring 
i Norge, S.tid. 3709 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag. (Regu
lering av snøscooterbruk.) (Vedlegg: Ut
kast til nasjonal forskrift for bruk av mo
torkjøretøyer i utmark og på islagte vass
drag.) 
Ot.prp. 60 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 16, O.tid. 133-158 (8.12.87), 
Besl. O. 19, L.tid. 16-19 (16.12.87). Lov av 
15. januar 1988. 
(5 forslag i Odelstinget, 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Midlertidig endring i lov av 29. mai 1981 
nr. 38 om viltet og om endringer i lov av 6. 
mars 1964 om laksefisket og innlandsfis
ket. (Kommunal viltforvaltning i enkelte 
kommuner.) 
Ot.prp. 54, ref. O.tid. 438, lnnst. O. 72, 0.
tid. 709-713 (26.5.88), Besl. O. 85, L.tid. 99 
(2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
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1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1422 Naturvern og friluftsformål 
1427 4427 Direktoratet for naturforvaltning 
1450 Naturressursforvaltning 

Il. Alminnelige saker: 
l. OrdfØrerne i Eidfjord, Odda og Ullens

vang sender anmodning om at Stortinget 
utsetter behandlingen av St. meld. nr. 40 
for 1986-87 om friluftsliv. 
Ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlegges proto
kollen. 

2. Friluftsliv. 
(Vedlegg: Friluftsliv - en utredning fra 
Miljøverndepartementet. 2. Kartvedlegg -
friluftskart fra Gausdal.) 
St.meld. 40 (1986-87), ref. S.tid. 2928 (1986-
87), Innst. S. 235 (1987-88), S.tid. 87-113 
(13.10.88). 

3. Nasjonalpark i Jostedalsbreområdet. 
(Vedlegg: Framlegg til vernereglar for 
Jostedalsbreen nasjonalpark. Kart over 
departementet sitt framlegg. Jf. NOU 
1986: 13 Ny landsplan for nasjonalparker. 
Leder Olav Gjærevoll.) 
St.meld. 25 (1987-88), ref. S.tid. 1954 (1987· 
88), Innst. S. 273 (1987-88), S.tid. 113-12~ 
(13.10.88). 

4. Samlet plan for vassdrag. (Første oppda
tering.) 
(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av pro
sjekter i kategori Il og Ill. 2. Prosjektom
taler. 3. Tabell l - Gruppevis prioritering 
av prosjektene i Samlet Plan - fylkesvis 
fordeling. Tabell 2 - Potensielt krafttil
skudd fra Samlet Plan. 4. Oversikt over 
prosjekter hvor kommunene har vært ue
nig i plasseringen i St.meld. 63 (1984-85).) 
St.meld. 53 (1986-87), ref. S.tid. 3083 (1986-
87), Innst. S. 296 (1987-88), S.tid. 124-147 
(17.10.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Interp. fra Laila Kaland om tiltak for å 
stogge spreiinga av lakseparasitten gyro
dactylus salaris, S.tid. 2394-2405 (24.1.89). 
(l forslag fra Laila Kaland sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

6. Forslag fra Wenche Frogn Sellæg og Arne 
Alsåker Spilde oversendt fra Odelstinget 
l. juni 1989: «Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag til endringer i naturvern-

loven med bakgrunn i det omfang bruk av 
naturvernlovens bestemmelser om midler
tidig vern og fredning har fått, og ser ut til 
å få, bl.a. i forbindelse med Barskogutval
gets innstilling, m.v.» 
S.tid. 4188-4190 (7.6.89) og ikke bifalt med 
73 mot 41 stemmer. 
(Jf. IV, 1.) 

7. Bevilgning til erstatning i forbindelse 
med opprettelsen av Nesøytjern naturre
servat, Asker kommune. 
St.prp. 95, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 242, 
S.tid. 4286 (8.6.89). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 

supplere det nasjonale utvalg for hav
overvåking med medlemmer fra fagmil
jøene i den nordlige landsdel, S.tid. 73-74 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om luftforurensning fra den sovjetiske in
dustrien på Kolahalvøya og begynnende 
skogsdød på norsk side, S.tid. 341 
(20.10.88). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om dei mil
jømessige sidene ved hogst av 135 dekar 
furuskog i Hurum og verknaden på kli
maet i barlind-området, S.tid. 756 
(10.11.88). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tiltak for å 
forhindre at skogen vår dør, S.tid. 757-758 
(10.11.88). 

5. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om en 
reguleringsplan for kyststrekningen Em
merstad-Krokstrand i Vestby og Tofte In
dustriers ønske om en tømmerterminal, 
S.tid. 758 (10.11.88). 

6. Sp.spm. fra Einar Førde om kva ein kan 
gjere for å sikre dei viktige naturvern- og 
friluftsinteressene som er knytte til Oslo
marka, S.tid. 1008 (23.11.88). 

7. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å la også 
utlendinger få drive sportsfiske i Pasvik
elva, S.tid. 1008 (23._11.88). 

8. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om grunnbo
ring med tanke på oljeleting i Skjær
gårdsparken i Aust-Agder, S.tid. 1013-
1014 (23.11.88). 

9. Sp.spm. fra Britt Harkestad om ei revur
dering av forbodet mot drivgarnfiske et
ter laks, S.tid. 2210-2211 (11.1.89). 

10. Sp.spm. fra Inge Staldvik om deltakelse i 
hØringsrunde om forskrifter for forvalt
ning av bjØrn, jerv og ulv, S. tid. 2415 
(25.1.89). 

11. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om kva 
for tiltak miljøvernministeren vil setja i 
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verk for å få opp bestanden av villaks, 
S.tid. 2525-2526 (8.2.89). 

12. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om va
rig vern av våtmarksområdet rundt Øs
tensjøvannet, S.tid. 2713 (22.2.89). 
(Jf. sak 22.) 

13. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om når 
Stortinget får til behandling saken om en 
landsplan for forvaltning av bjØrn, jerv og 
ulv, S.tid. 2714-2715 (22.2.89). 

14. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om skjøtsel
sen av sanddyneområdene på Jæren, 
S.tid. 2791-2792 (8.3.89). 

15. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om vern 
av området rundt Leirelvas delta på Ned
re Romerike, S.tid. 2793-2794 (8.3.89). 

16. Sp.spm. fra Lars Velsand om å øke ande
len av tippemidler til friluftsformål, S.tid. 
3363-3364 (26.4.89). 

17. Sp.spm. fra Tore A . Liltved om drastiske 
reduksjoner i den statlige bevilgning til 
vedlikehold av Skjærgårdsparken, S.tid. 
3756 (24.5.89). 

18. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om et 
kartleggings- og overvåkingsprosjekt av 
naturmiljøet i Sør-Varanger, S. tid. 3756-
3757 (24.5.89). 

19. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om av
grensning av laksefiske i elvar og på 
sjøen, S.tid. 3944 (31.5.89). 
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20. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om erstat
ning for hjorteviltskader til grunneiere 
uten inntekt fra jakt, S. tid. 3945 (31.5.89). 

21. Sp.spm. fra Johan J. Jakobsen om forsk
ning på sur nedbørs virkning på skog og 
vannsystemer i Høylandet og Overhalla og 
avklaring i forhold til grunneierne, S. tid. 
3946 (31.5.89). . 

22. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Tora Aasland Houg om varig vern av våt
marksområdet ved Østensjøvannet, S .tid. 
3947 (31.5.89). 
(Jf. sak 12.) 

23. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om sten
ging av anleggsveien til Sautso i Altavass
draget, S.tid. 3950-3951 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kåre Gjønnes og JohnS. Tveit 

om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 63 
om naturvern. (Tidsbegrensning ved 
midlertidig vern og rett til erstatning ved 
midlertidig vern.) 
Dok. 8:39, ref. O.tid. 393, Innst. O. 90, 0.
tid. 640-652 (1.6.89). 
(Forslaget bifaltes ikke. l forslag fra 
Wenche Frogn Sellæg og Arne Alsåker 
Spilde sendt Stortinget - se Il, 6. ) 
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NEDRUSTNING 

Omfatter bl. a.: Rustningskontroll, sikkerhetskonferanser. 
Se også: FN, FN-STYRKER, FREDSARBEID, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJO
NALT SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

Il. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Atomvåpenfri sone i nordisk 
område, Stockholm-konferansen om ned
rustning og tillitsskapende tiltak, MBFR
forhandlingene i Wien, frysforslaget i FN.) 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). (Jfr. sak 2.) 

2. Forslag fra stortingsrepresentant Theo 
Koritzinsky datert 24. oktober 1985 om at 
Norge må stemme for frys i FN. 
Dokument 8:4, ref. S.tid. 260, Innst. S. 36, 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85) og vedlagt. (Jf. 
sak 1.) 

1986-87 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (Toppmøtet mellom Reagan 
og Gorbatsjov i Reykjavik, Genevefor
handlingene, KSSE-prosessen, null-null
løsning.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Sikkerhets- og nedrustnings
politikk, Geneveforhandlingene, mulig
hetene for kjernefysisk nedrustning.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

3. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølgingen 
av Innst. S . 225 (1983-84). (Vedlegg: l. Lis
te over forkortelser og spesialuttrykk. 2. 
Liste over landbaserte rakettsystemer i 
Europa.) 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 216 
(ikke-beh.) , S.tid. 3927 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en ned

rustningskonferanse for alle land i Vest
og Øst-Europa som ikke har atomvåpen, 
s. tid. 554-555 (12.11.86). 
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1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp m . 
fl . 
Budsjett-innst. S. 3, S .tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

146 Utv i kling og nedrustning 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (!NF-avtale om avskaffelse av 
mellomdistanseraketter, toppmøtet i Wa
shington mellom Reagan og Gorbatsjov.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689- 1768 (15.12.87). 

2. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølgningen 
av Innst. S. 225 (1983-84). 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 

spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S .tid. 3344 (1986-
87), Innst. S. 200 (ikke-beh), S.tid. 3395 
(20.5.88). 

3. Forslag fra Grete Knudsen, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg: 
«Norge må arbeide for at forhandlingene 
om konvensjonell nedrustning knyttes til 
forhandlinger om å fjerne alle kortrek
kende atomvåpen i Europa (tredje O-løs
ning).» 
66, ref. S. tid. 2313 (25.2.88), Innst. S. 20 l 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om testing av dødelige nervegasser ved 
Banak flystasjon er forenlig med Geneve
konvensjonen, S. tid. 538-539 ( 11.11.87). 

1988-89 
l . Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

146 Utvikling og nedrustning 

n. Alminnelige saker: 
l. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga

nisasjon i 1987. (Mandat for forhandlinger 
om konvensjonell rustningskontroll.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 59 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
S. 81, S.tid. 2311-2354, 2360-2392 (utenriks
debatt 19.1.89). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Konvensjonell styrkereduk
sjon i Øst-Europa, atomvåpenfri sone i 
nordisk område.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

3. Sikkerhet og nedrustning. Oppfølging av 
Innst. S. 225 for 1983-84. (Kjernevåpnenes 
rolle i NATOs forsvarsstrategi. Kjernevå
penfri sone i nordisk område. Innføring 
av konsekvensanalyser.) 
(Vedlegg: l. Liste over forkortelser og 
spesialuttrykk. 2. Liste over landbaserte 
rakettsystemer i Europa.) 
St.meld. 58 (1986-87), ref. S.tid. 3344 (1986-

87), Innst. S. 191, S.tid. 3656-3694 (22.5.89). 
(4 forslag fra Theo Koritzinsky, hvorav l 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

4. Forslag fra Theo Koritzinsky fremsatt un
der utenriksdebatten: «Stortinget ber 
Regjeringen gå imot enhver modernise
ring av atomvåpen i NATO. 
S.tid. 2392 (19.1.89), Innst. S. 195, S.tid. 
3656-3694 (22.5.89). 
(Jf. foregående sak.) 

5. Forslag fra Grete Knudsen, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg: 
«Norge må arbeide for at forhandlingene 
om konvensjonell nedrustning knyttes til 
forhandlinger om å fjerne alle kortrek
kende atomvåpen i Europa (tredje Oiøs
ning). 
S.tid. 2313 (25.2.89), Innst. S. 196, S.tid. 
3656 (22.5.89). 
(Jf. sak 3.) 

6. Norges deltakelse i De Forente Nasjoners 
43. ordinære Generalforsamling, gjen
opptatte sesjoner av 42. Generalforsam
ling og Den tredje spesialsesjon om ned
rustning (SSOD Ill) . 
(Vedlegg: l. Innlegg av statsminister Gro 
Harlem Brundtland i FN s 43. Generalfor
samling, 26. september 1988. 2. Rapport 
om Norges deltakelse i gjenopptatte se
sjoner i FN s 42. Generalforsamling. 3. 
Rapport om Norges deltakelse i SSOD Ill. 
4. Rapport om Norges deltakelse i FN s 43. 
ordinære Generalforsamling.) 
St.meld. 31 , ref. S.tid. 2947, Innst. S. 193, 
S.tid. 4319-4336 (9.6.89). 
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NORDISK SAMARBEID 

Omfatter bl.a.: Nordforsk, Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd. 
Se også: EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET), GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONALT 
SAMARBEID, UTENRIKSSAKER, ØKONOMISK SAMARBEID. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1825 Nordisk energiforsknings

samarbeid 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
361 Nordisk samarbeidstiltak innen 

forskning og hØgre utdanning 
377 Nordiske kulturformål 

D. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst.S. 8, S.tid. 478-480 (8.11.85). 

2. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: I Norske medlemmer av em
betsmannskomiteene m.v., og kontakt
personer i departementene. Il Uttalelse 
fra møtet mellom statsministrene og Nor
disk Ministerråd (samarbeidsministrene). 

Tillegg: Rapport fra Den norske delega
sjon til Nordisk Råds 33. sesjon.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 98, 
S.tid. 2109-2124 (27.2.86). 

3. Suppleringsvalg av medlemmer og vara
medlemmer til Nordisk Råd. 
Innst. S. 188, S.tid. 3135 (12.6.86). 

Ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Sveinung Lunde om på nor
disk plan å gjøre «sommertid» til gjelden
de normal tid for hele året, S. tid. 224 
(23.10.85). 

2. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om fel
les nordiske initiativ i FN om internasjo
nale tiltak mot Sør-Afrika, S.tid. 1861-
1862 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Marie Brenden om bevilgning 
til norsk deltakelse i organisasjonen «Nor
den mot narkotika», S.tid. 1868-1869 
(15.1.86). 

4. Sp.spm. frå Håkon Blankenborg om sam
ordning av to prosjekt for nordisk fjern
synssamarbeid via satellitt, S.tid. 2052-
2053 (19.2.86). 

5. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å ta ini
tiativ til ein nordisk aksjon for å få slutt på 
britane sin uansvarlege kjernekraftpoli
tikk, S.tid. 2328-2329 (19.3.86). 



-405- Nordisk samarbeid 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap. : 
376 Allmenne kulturformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1825 Nordisk energiforsknings

samarbeid 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Nordisk Råd. 
Innst. S. 10, S.tid. 318-319 (30.10.86). 

2. Samtykke til økning av garantirammen 
for nordisk prosjektinvesteringslån gjen
nom Nordisk Investeringsbank. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 1943, Innst. S. 87, 
S.tid. 2309 (17.2.87). 

3. Nordisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Norske medlemmer av em
betsmannskomiteene m.v., og kontakt
personer i departementene. 2. Uttalelse 
fra møtet mellom statsministrene og Nor
disk Ministerråd (samarbeidsministrene). 
Tillegg: Rapport fra Den norske delega
sjon til Nordisk Råds 34. sesjon.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 2137, Innst. S. 90, 
S.tid. 2309-2324 (17.2.87). 

4. Samtykke til å auke grunnkapitalen til 
Nordisk Investeringsbank. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 164, 
S.tid. 3272-3274 (18.5.87). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

991 Svensk-Norsk Industrifond 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om friere 

grensehandel på Nordkalotten, spesielt 
med kjøtt og grønnsaker, S.tid. 303-304 
(29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å få i 
gang norsksvensk utredning og drøftelse 
av norsk gass som et bidrag til svensk 
energiforsyning, S.tid. 802-803 (19.11.86). 

3. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om prosjek
tert mellomriksveg over Pasvik, S.tid. 
1928-1929 (7.1.87). 

4. Gr. spm. fra Steinar Eriksen om samhan
delen på Nordkalotten, S.tid. 3276-3279 
(18.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. A. KjØpslov 

B. Lov om samtykke til ratifikasjon av 
FN-konvensjonen om kontrakter for in
ternasjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 
1980. (Vedlegg: l. Justisdepartementets 
høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallellopp
stilling av bestemmelsene i gjeldende 
kjøpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN -konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
av de seneste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjøp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Inberetning om FN-konferanse i Wien 10. 
mars- 11. aprill980 om internasjonale løs
ørekjøp. 6. Notat august 1980 av professor 
Erling Selvig om Retten til oppfyllelse et
ter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
No tat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjøpsloven. 
Særskilte vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om 
kjøp. Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 
Nordiska køplagar. 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
376 Allmenne kulturformål 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 

991 Svensk-norsk industrifond 
1825 Nordisk energiforsknings

samarbeid 

Il. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Nordisk Råd. 
Innst. S. 7, S.tid. 291 (28.10.87). 

2. Finansiering av lokale til Nordisk Institutt 
for Odontologisk Materialprøving 
(NIOM). 
St.prp. 3, ref. S.tid. 31 , Innst. S . 42, S.tid. 
1608-1609 (10.12.87). 

3. Endringer i de faste komiteers sammen
setning og i delegasjonen til Nordisk Råd. 
Ref. S.tid. 2114 (3.2.88), S. 80, og vedlagt 
protokollen. 

4. Nordisk samarbeid. (Ny økonomisk hand
lingsplan, Nordisk Industrifond i Oslo, 
Tele-X-saken, et nordisk utviklingsfond, 
debatt om internasjonale spørsmål, gass
spørsmålet.) 
(Vedlegg: Norske medlemmer av embets
mannskomiteene m .v. og kontaktperso
ner i departementene. Tillegg: Rapport 
fra Den norske delegasjon til Nordisk 
Råds 35. sesjon. Rekommandasjoner og 
uttalelser fra Nordisk Råds 35. sesjon i 
Helsingfors.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 120, 
S.tid. 2357-2375 (1.3.88). 

5. Stadfestelse av inngåelsen av en overens
komst av 19. august 1986 mellom Dan
marks regjering sammen med Færøyenes 
og Grønlands landsstyrer samt Finlands, 
Islands, Norges og Sveriges regjeringer 
om opprettelse av Det nordiske utvik
lingsfond/or Vest-Norden. 
(Vedlegg: Overenskomst om opprettelse og 
vedtekter for Det nordiske utviklingsfond 
for Vest-Norden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 121, 
S. tid. 2375- 2379 (1 .3.88). 

6. Støtte til Snorrehuset på Reykholt, Island. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2786, Innst. S. 170, 
S.tid. 3197- 3198 (6.5.88). 

7. Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings
fond. 
St.prp. 135, ref. S .tid. 3596, Innst. S. 272 
(ikke-beh.), S .tid. 3957 (7.6.88). 
(Jf. sakene 8 og 9.) 

8. Bevilgning til Norges første bidrag til Nor
disk Utviklingsfond. 
St.prp. 136, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 271 
(ikke-beh.), S .tid . 3957 (7.6.88). 

9. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 104 (1987-
88) om Norges deltakelse i Nordisk utvik
lingsfond. 
St.meld. 52, ref. S .tid. 3374, Innst. S. 245, 
S.tid. 3957 (7 .6.88). 

Ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om momsfritak for svensk kalking av 
norske vassdrag, S .tid. 2183-2184 (17 .2.88). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
dispensasjon for svenske vogntog som 
frakter kalk over grensen til Norge, S.tid. 
2263-2264 (24.2.88). 

3. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om like
stillingsutvikLingen i Norden i framtida, 
S .tid. 2471 (2.3.88). 

4. Sp.spm. fra Benn Eidissen om en vurde
ring av konkurranseforhold for norske og 
finske lastebiler på Nordkalotten, S.tid. 
3171-3172 (4.5.88). 

5. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om å la 
svenske vogntog i kalktransport til Røm
skog få overskride grensen for maksimal
last, S.tid. 3337 (11.5.88). 

6. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om et kal
kingsprosjekt som Rømskog kommune i 
Østfold og Årjang kommune i Sverige 
samarbeider om, S.tid. 3680 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. A. Kjøpslov. B. Lov om samtykke til ratifi

kasjon av FN- konvensjonen om interna
sjonale lØsørekjØp, vedtatt 11. april 1980. 
(Vedlegg til Ot.prp.: l. Justisdepartemen
tets høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallel
loppstilling av bestemmelsene i gjelden
de kjøpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN- konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
av de seineste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjØp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Innberetning om FN-konferanse i Wien 
10. mars- 11 april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp. 6. Notat august 1980 av profes-



-407-

sor Erling Selvig om Retten til oppfyllelse 
etter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjØpsloven. Sær
skilt vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om kjøp. 
Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 Nor-

Nordisk samarbeid 

diska køplager. Vedlegg til innst.: l. Notat 
av 11.2.88 fra Forbrukerrådet til komiteen. 
2. Brev av 4.3.88 fra departementet til ko
miteen.) 
Ot.prp. 80 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
51, O.tid. 457-485 (26.4.88), Besl. O. 65, 66, 
L.tid. 70-71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1825 Nordisk energijorsknings

samarbeid 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
376 Allmenne kulturformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Nordisk Råd. 
Innst. S. 12, S.tid. 419-420 (26.10.88). 

2. Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings
fond. 
St.prp. 135 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 7, S.tid. 423-425 (27.10.88). 

3. Bevilgning til Norges første bidrag til 
Nordisk Utviklingsfond. 
St.prp. 136 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 8, S.tid. 423-425 (27.10.88). 

4. Nordisk samarbeid. (Forholdet til EF, ny 
økonomisk handlingsplan - «Et sterkere 
Norden», miljøsamarbeid, Nordisk Fo
rum - kvinnekonferansen i Oslo, Nordisk 
Teknologiår, Tele-X-saken, Nordisk ln
dustrifond, arbeidsmiljøkonvensjon, Nor
den/SADCC-initiativet, u tviklingspro
gram for lærere og studenter - NORD
PLUS, spørsmålet om et internasjonalt 
utvalg i Nordisk Råd og kritikken mot 
norsk selfangst.) 
(Vedlegg: Norske medlemmer av embets
mannskomiteene m.v. 

Tillegg: Rapport fra Den norske delega
sjon til Nordisk Råds 36. sesjon og 2. eks
trasesjon i Helgingør. Rekommandasjo
ner og uttalelser fra Nordisk Råds 36. se
sjon og 2. ekstrasesjon.) 
St.meld. 30, ref. S.tid. 2560, Innst. S. 100, 
S.tid. 2730-2747 (23.2.89). 

5. Suppleringsvalg til valgkomiteen, den ut
videde utenriks- og konstitusjonskomite, 
Nordisk Råd og styret i pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter. 
Innst. S. 175, S.tid. 3595-3596 (19.5.89). 

6. Samtykke til endring av avtale frå 11. 
april 1983 mellom Noreg og Sverige om 
samarbeid på telesatellittområdet m.m. 
(Vedlegg: l. Om eierforhold, drift og ut
nyttelse av Tele-Xsystemet. 2. Tele-X
prosjektet, noteveksling om endring av 
overenskomst av 11.4.83.) 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 257, 
S.tid. 4404-4405 (12.6.89). (l forslag - ikke 
bifalt.) 

7. Bevilgning til en offentlig stiftelse for fri
villig ordning med positiv miljømerking 
av forbrukerprodukter. 
(Oppfølging av Verdenskommisjonen for 
miljØ og utvikling.) 
St.prp. 131, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 284, 
S.tid. 4795-4796 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om en rapport 

om bioteknologiske oppfinnelser og drØf
ting av de etiske problemer ved patente
ring av liv før behandling i Nordisk Råd, 
S.tid. 2212-2213 (11.1.89). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å lem
pe på reglene for leirskoleundervisning 
slik at det kan brukes lønnsmidler til nor
disk klasseutveksling, S.tid. 2944 (29.3.89). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om forplikten
de avtaler som sikrer kontinuitet i stil
lingene som universitetslektorer i nordis
ke språk, S.tid. 3414 (3.5.89). 
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NORGES BANK 

Omfatter bl.a.: Jubileums- og minnemyntloven, mynter, valutakurser, valutareguleringsloven. 
Se også: BANKER, FINANSER, KREDI'ITPOLITIKK, STATSBANKER, STATSLÅN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5351 OverfØring fra Norges Bank 
5621 Aksjer i Norges Bank 

Il. Alminnelige saker: 

l. Innberetning fra den stortingsvalgte et
tersynskomite ved Norges Banks hoved
sete. 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 50, S.tid. 1595 
(12.12.85). 

2. Valg av ettersynskomite ved Norges Banks 
hovedsete. 
Innst. S. 63, S.tid. 1633 (16.12.85). 

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av N_orges Banks representantskap og av
delingsstyrer. 
Innst. S. 75, S.tid. 1636-1639 (16.12.85). 

4. Forvaltningen av valutatilgodehavender. 
St.prp. l, Tillegg 15, avsnitt 1.3.4., ref. 
S.tid. 1563, Innst. S. 100, S.tid. 2072-2082 
(25.2.86). 
(2 forslag fra Carl L Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) (Jf. STATSBUDSJETTET l, 3.) 

5. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1984. 
(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 

St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

6. Dei statsgaranterte låna i Noregs Bank til 
tilverking og omsetjing av fisk i 1985 og 
om fornying av garantifullmakta for slike. 
lån. 
St.prp. 86, ref. S .tid. 2856, Innst. S. 203, 
S.tid. 3157 (12.6.86). 
(l forslag framsatt - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra SigbjØrn Johnsen, framsatt av 
Gunnar Berge, om Norges Banks regler 
for salg av «Gullfisk», S.tid. 1928-1929 
(29.1.86). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
fjerne de resterende norske valutare
striksjonene, S.tid. 2020 (12.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 25. juni 1965 nr. 2 om 
adgang til regulering av penge- og kre
dittforholdene. 
(Vedlegg: 2 brev fra Norges Bank av 17. 
desember 1984 og 23. oktober 1985 til Fi
nansdepartementet.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 4, Innst. O. 13, O.tid. 
49-59 (10.12.85), Besl. O. 11, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om 
Norges Bank og pengevesenet. (Ordning 
med personlige varamedlemmer til ho
vedstyret.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 464 og utsatt. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 

n. Alminnelige saker: 
l. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 

Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1985. (Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg l. Nærmere om de enkelte stats
lån i 1985. 2. Retningslinjer for bevilgning 
av boliglcin gitt av representantskapet i 
Norges Bank. 3. Forskrifter om pensjons
ordning for sentralbanksjefen og vise
sentralbanksjefen. 4. Forskrifter om den 
norske krones kursordning og om end
ringer i kursleiet. 5. Brev fra Norges Bank 
til Finansdepartementet av 4. april 1986 
om Norges Banks distriktsavdelinger. 6. 
Brev fra Norges Bank til Finansdeparte
mentet av 24. september 1986 om lønns-

oppgjØret i Norges Bank og boliglånsviZ
kårene.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1920, Innst. S. 118, 
S.tid. 2780-2806 (2.4.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

2. Instruks for Riksrevisjonens kontroll ved
rørende Norges Bank. Ref. S.tid. 2555, 
Innst. S. 127, S.tid. 2954 (10.4.87). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Un
dersøkelsesutvalg til gjennomgang av 
byggeprosjektet til Norges Bank.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28om 

Norges Bank og pengevesenet. (Ordning 
med personlige varamedlemmer til ho
vedstyret.) 
Ot.prp. 65 (1985-86), ref. O.tid. 464 (1985-
86), Innst. O. 2, O.tid. 4 (30.10.86), Besl. O. 
l, L.tid. 3 (4.11.86). 
Lov av 21. november 1986. 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 

n. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer og varamedlemmer 

til Norges Banks representantskap. 
Innst. S. 59, S.tid. 1666-1667 (14.12.87). 

2. Suppleringsvalg av to varamedlemmer til 
Norges Banks avdelingsstyre, Lilleham
mer. 
Innst. S. 144, S.tid. 2642 (24.3.88). 

3. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre-

dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 197 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

4. Endringar i avdeZingstrukturen til Noregs 
Bank. 
(Vedlegg: Brev frå hovudstyret i Noregs 
Bank til Finansdepartementet 4. april 
1986, 3. desember 1987 og 23. mars 1988. 
Brev frå representantskapet i Noregs 
Bank til hovudstyret i Noregs Bank 18. 
mars 1986, og til Finansdepartementet 14. 
desember 1987 og 17. mars 1988.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 285, 
S.tid. 4401- 4413 (13.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Furnes, framsatt av Kjell 

Magne Bondevik om «obligasjonslekka
sjen» i Norges Bank, S. tid. 1973-1974 
(13.1.88). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra A rent M. 
Henriksen om reduksjonen i Norges 
Banks rente og bankenes utlånsrenter, 
S.tid. 3293-3296 (10.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5351 Overføring fra Norges Bank 

D. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank i 1987. Ref. S.tid. 
2310, lnnst. S. 131, S.tid. 3174-3175 
(12.4.89). 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), Innst. S. 124, S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1987. (Kredittmeldingen.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 125, 
S.tid. 3199-3203 (17 .4.89). 

4. Suppleringsvalg av et varamedlem av 
Norges Banks representantskap. 
Innst. S. 172, S.tid. 3595 (19.5.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Britt Harkestad om ringnot

fartøyrederi i Hordaland som har fått av
slag på søknader om fornying av drifts
kredittlån i valuta, S.tid. 407-408 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å få 
bankene til å redusere det generelle rente
nivået i takt med rentereduksjonene fra 
Norges Bank, S.tid. 489-490 (2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bestem
melser i regelverket for å oppta valuta
lån, som diskriminerer flere fiskebåtrede
rier i Nord-Norge med mer enn 10% kom
munal eierandel, S.tid. 2297 (18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om den 
nedlagte avdeling av Norges Bank i Skien 
kan bli et senter for Ibsen-forskning, S.tid. 
2617 (15.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. l.Endringar i lov om Noregs Bank og 

pengevesenet av 24. mai 1985 nr. 28 m.m. 
(Kompetanse for representantskapet i 
Noregs Bank til å opprette og leggje ned 
avdelingar og for hovudstyret til å fastset
je om ei avdeling skal ha eige styre.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 17, Innst. O. 10, O.tid. 
80-81 (9.12.88), Besl. O. 26, L.tid. 17 
(14.12.88). Lov av 27. januar 1989. 
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NORSK HYDRO AS 

Se også: INDUSTRI, KRAFTKREVENDE INDUSTRI, STATSBEDRIFTER. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Tildeling av kraft til Norsk Hydro a.s. -
Porsgrunn Fabrikker. 
St. prp. 27, ref. S.tid. 809, Innst. S. 76, 
S.tid. 1644-1645 (16.12.85). 

2. Statens samlede engasjement i petro
Leumsvirksomheten i 1986. 
(Bl.a. om Norsk Hydros opsjoner på kjØp 
av råolje.) 
St.meld. 22, ref. S.tid. 491, Innst. S. 82, 
S.tid. 1646-1680 (16.12.85). 

3. Aluminiumssamarbeid mellom Ardal og 
Sunndal Verk a.s. og Norsk Hydro a.s. 
(Vedlegg: l. Hovedaksjonæravtale mel
lom staten v/Industridepartementet og 
Norsk Hydro a.s. 2. Gjennomføringsavtale 
for etablering av et felles aluminiumsel-

skap mellom Ardal og Sunndal Verk a.s. 
og Norsk Hydro a.s.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 230, 
S.tid. 3205-3214 (12.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Lars Velsand om søknad fra 
Norsk Hydro om en prisøkning på 11,8% 
for kunstgjødsel, S.tid. 248-249 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Hans Frette om at europeiske 
subsidier kan gi Hydro nei til et nytt am
moniakkanlegg i Norge (KarmØy), S.tid. 
252 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om sikrere og ras
kere varslingsrutiner ved gasseksplosjo
ner på Hydros ammoniakkfabrikker på 
Herøya, S.tid. 257-258 (30.10.85). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Utbygging og ilandføring av petroleum 

fra Trollfeltet og Sleipner ØstfeZtet m.v. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1772-1793 
(15.12.86). 
(l forslag fremmet under debatten- ikke 
bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om en skipslast 

ammoniumnitrat til Chile fra Norsk Hyd
ro, S.tid. 2556-2557 (18.3.87). 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forhøyelse av aksjekapitalen i Norsk 

Hydro a.s. 
St. prp. 7, ref. S.tid. 48, Innst. S. 12, S.tid. 
313-335 (2.11.87). 
(2 forslag framsatt under debatten, hvorav 
l ikke bifalt og l fra Hanna Kvanmo ved
tatt sendt Stortingets presidentskap.) 

2. Forslag fra Hans J. Røsjorde datert 14. ok
tober 1987 om salg av aksjer i Norsk Hyd
ro als og No ro l. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Industride
partementet til komiteen, datert 10. de
sember 1987. Brev fra Olje- og energide
partementet til komiteen, datert 16. no
vember 1987.) 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 92, Innst. S. 71, S.tid. 
1797-1803 (16.12.87). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Nye vilkår i forbindelse med Norsk Hyd
ros omstillingsplaner på Rjukan. 
(Vedlegg: l. Brev fra Norsk Hydro av 10. 
apri11987. 2. Tinn kommunestyres vedtak 
i konsesjonssaken i møte 29. oktober 
1987. 3. Tilrådning fra Telemark fylkesut
valg i møte 26. november 1987.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1687, lnnst. S. 178, 
S.tid. 3220- 3249 (9.5.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Statoils overtakelse av Norsk Hydros eier
andeler i Rafinor og IlS Norpolefin. 
St.prp. 73, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 195, 
S.tid. 3392- 3393 (19.5.88). 

5. Forslag fra Per-Kristian Foss, Jan P. Syse 
og Gunnar Fatland datert 29. oktober 
1987 om konsesjonsbehandling av søknad 
fra Norsk Hydro, Lyse Kraft, Sunnhord
land Kraftlag, Bergenshalvøens Kommu
nale Kraftselskap og Haugesund Energi
verk om bygging av et gasskraftverk på 
Karmøy. 
Dok. 8:7, ref. S.tid. 312, Innst. S. 174, S.tid. 
3817-3857 (3.6.88). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om konse

sjonsbehandling av Norsk Hydros søknad 
om bygging og drift av et gasskraftverk 
på Karmøy, S.tid. 54-55 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om kvikksølv
forurensning fra en av Norsk Hydros fab
rikker på Herøya, S.tid. 541-542 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om avslaget 
Norsk Hydro fikk på søknaden om utset
telse med nedlegging av deler av den 
gamle magnesiumfabrikken på Herøya, 
S.tid. 3360-3361 (18.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bedrifter hvor staten ved Næringsdepar

tementet har eierinteresser. (Utvikling i 
perioden 1984-89.) 
(Vedlegg: Oversikt over sammenset
ningen av styrer og bedriftsforsamlinger. 
Vedlegg til innst.: Brev av 6.6.89 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, til ener
gi- og industrikomiteen vedrørende 
Norsk Hydro og Raufoss.) 

St.meld. 58, ref. S.tid. 3694, Innst. S. 281, 
S.tid. 4783-4788 (15.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Sp.spm. fra Reidar Due om å la Norsk 

Hydro og andre norske interesser komme 
inn på eiersiden i Saga Petroleum. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1330 (30.11.88). 
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NORSK JERNVERK AS 

Se også: INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING, KRAFTKREVENDE INDUSTRI, STATS
BEDRIFTER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 

960 AlS Norsk Jernverk 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om nedbygging 
av Scanropes Trondheims-avdeling , S.tid. 
2794 (21.5.86). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Norsk Jernverk AlS. (Avbrytelse av gjen

nomføringen av strukturplanen.) 

St.prp. 49, ref. S.tid. 1565, Innst. S. 71, 
S.tid. 1755-1772 (15.12.86). 
(2 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 

1987-88 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 3. Brev av 
23.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. sveiseteknisk senter i Mo i 
Rana.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Lån på 300 mill. kroner til Norsk Jernverk 

AS. 
St.prp. 5, ref. S.tid. 31, Innst. S. 6, S.tid. 
291-292 (28.10.87). 

2. Rana kommunestyre sender uttalelse om 
innstillingen fra Gøthe-utvalget vedrø
rende Norsk Jernverk AlS. 
Ref. S .tid. 2967 (19.4.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo i tilknytning 
til St.prp. nr. 113 1987-88 om Rana og 
Norsk Jernverk AS. (Opprettholdelse av 
den malmbaserte produksjonen mens ny 
smelteteknologi utvikles. Skrapbasert 
stålproduksjon ved Christiania Spiger
verk.) 
Dok. 8:40, ref. S.tid. 3499, Innst. S . 302, 
S.tid. 4063- 4117 (9.6.88). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Rana og Norsk Jernverk AS. (Omstruktu
rering av Norsk Jernverk AlS og omstil
lingstiltak i Rana.) 
(Vedlegg til st.prp.: l. Aksjer i dattersel
skaper og andre selskaper pr. 27.12.1987. 
2. Styrets innstilling av 3.11.1987. 3. Utta
lelse fra bedriftsforsamlingen av 
11.11.1987. Vedlegg til innst.: Brev av 
2.6.88 og 3.6.88 fra Næringsdepartementet 
til energi- og industrikomiteen.) 
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St.prp. 113, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 303, 
S.tid. 4063- 4120 {9.6.88). 
(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av 12 ikke bifalt og 2 oversendt Regje
ringen, henholdsvis fra Kåre Kristiansen 
og Hanna Kvanmo - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. sakene 3 og 5.) 

5. Avvikling av driften ved Norsk Koksverk 
AlS. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 304, 
S.tid. 4063-4121 (9.6.88). 
(2 forslag framsatt under debatten- ingen 
bifalt.) 
(Jf. sakene 3 og 4.) 

1988-89 

I. Budsjett-sall.er: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 

957 Omstrukturering av Norsk 
Jernverk AS 

960 Norsk Jernverk AS 

(l forslag fra Ragna Berget Jørgensen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Diverse endringer på stats budsjettet for 

1988 under Næringsdepartementet. (Kap. 
957, omdisponering av bevilgninger til 
omstrukturering av Norsk Jernverk AS 
fra tilskudd til lån, kap. 960, førtidspensjo
nering for Jernverket og Cristiania Spi
gerverk.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 998, Innst. S. 68, S.tid. 
2059 (16.12.88). 

2. Omstilling i Rana- fremdrift og status. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 12.4.89 fra 
Fellesforbundet. 2. Brev av 1.6.89 fra Næ
ringsdepartementet. 3. Brev av 1.6.89 fra 
de ansattes organisasjoner ved Christia
nia Spigerverk. 4. Brev av 6.6.89 fra Rana 
Utviklingsselskap. 5. Brev av 29.5.89 fra 
de ansattes organisasjoner ved Norsk 
Jernverks divisjoner i Rana. 6. Brev av 
29.5.89 fra Rana kommune, ordføreren, til 
stortingsrepresentant Kjell Helland.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 265, 
S.tid. 4372-4403 (12.6.89). 
(l forslag om salg av Christiania Spiger
verk til de ansatte - ikke bifalt med 85 mot 
44 stemmer. l forslag fra Thorbjørn Bernt
sen om tidsavgrenset drift oversendt Re
gjeringen - se REGJERING EN OVER
SENDT I.) 
(Jf. neste saker.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
skal be Regjeringen utrede og legge 

spørsmålet frem for Stortinget om Chris
tiania Spigerverk kan stå for Norsk Jern 
Holdings behov for trådvalseverk, fremfor 
et anlegg i Danmark. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 2.6.89 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, med ved
lagt notat fra Norsk Jern Holding AlS.) 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 272, 
S.tid. 4372-4404 {12.6.89). (Forslaget bleik
ke bifalt.) 
(Jf. sakene 2 og 4.) 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Inger Kop
pernæs og Carl Fr. Lowzow om salg av 
Christiania Spigerverk AlS. 
Dok. 8:48, ref. S.tid. 3694, Innst. S. 264, 
S.tid. 4372-4404 (12.6.89). 
(Forslaget framsatt i tilknytning til be
handling av Innst. S. 265 om omstilling i 
Rana og ikke bifalt.) 
(Jf. foregående saker.) 

5. Bedrifter hvor staten ved Næringsdepar
tementet har eierinteresser. (Utvikling i 
perioden 1984-89.) 
(Vedlegg: Oversikt over sammenset
ningen av styrer og bedriftsforsamlinger. 
Vedlegg til innst.: Brev av 6.6.89 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, til ener
gi- og industrikomiteen vedrørende 
Norsk Hydro og Raufoss.) St.meld. 58, ref. 
S.tid. 3694, Innst. S. 281, S.tid. 4783-4788 
(15.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om Norsk Jern

verk som kan hjelpe til med nyetablering 
på Rana Grubers arealer på Storforshei, 
men er hindret pga statens hjemfallsrett, 
s. tid. 1328-1329 (30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes, framsatt av 
Svein Alsaker om et planlagt smelteverk 
for ferrosilisium i Mo i Rana og fastsetting 
av kraftpriser for denne bedriften, S.tid. 
2281-2282 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å fort
sette skrapjernsproduksjonen ved Chris-
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tiania Spigerverk, S.tid. 2716-2717 
(22.2.89). 

4. Sp.spm. fra Marit Nybakk om Christiania 
Spigerverks utredning om mulighetene 
for alternativ produksjon i Nydalen, S.tid. 
2717 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Jern
verkskonsernets investering i et trådval
severk i EF -landet Danmark og nedleg
ging av arbeidsplasser i Norge, S.tid. 3160-
3161 (12.4.89). 
(Jf. neste sak og sak 9.) 

6. Sp.spm. fra Marit Nybakk om stortings
vedtaket om nedleggelse av Christiania 
Spigerverk og jernverkskonsernets inve
steringer i et trådvalseverk i Danmark, 
S.tid. 3161-3162 (12.4.89). 
(Jf. forrige sak.) 

Norsk Jernverk AlS 

7. Sp.spm. fra Marit Nybakk om hva Norsk 
Jern Holding gjør for å oppfylle Stor
tingets forutsetninger om omstrukture
ring og ny produksjon til Nydalen, S.tid. 
3464-3465 (10.5.89). 

8. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å for
hindre at produksjonsutstyret ved Chris
tiania Spigerverk selges før Stortinget 
har behandlet forslag om verkets fremtid, 
s. tid. 3757 (24.5.89). 

9. Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om etable
ring av et felles trådvalseverk for de fire 
nordiske land og la en representant for 
Nydalen være med på forhandlingene, S. 
tid. 3757-3758 (24.5.89). 
(Jf. sakene 5 og 6.) 



Norsk rikskringkasting -416-

NORSK RIKSKRINGKASTING 

Omfatter bl.a.: Informasjonsberedskap, kringkastingsavgift, Kringkastingsrådet. 
Se også: KRINGKASTING, MASSEMEDIA. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Budsjettframlegg 
for 1985 for Norsk rikskringkasting.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
398 Informasjonsberedskap - NRK 

2476 5476 Norsk rikskringkasting 
2. Endring av budsjettframlegget for 1986 

under kap. 2476 Norsk rikskringkasting. 
(Ekstra utgifter til Melodi Grand Prix 
1986.) 
St.prp. nr. l. Tillegg 6. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 

11. Alminnelige saker: 

l. Valg av 14 medlemmer med varamedlem
mer til Kringkastingsrådet. 
Innst. S. 73, S.tid. 1635-1636 (16.12.85). 

2. Verksemda i Norsk rikskringkasting 1984. 
(Vedlegg: Melding frå styret i Norsk 
rikskringkasting om verksemda i 1984.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 47, Innst. S. 54, S.tid. 
1801-1836 (9.1.86). 
(l forslag fra Haakon Blankenborg over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

DI. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Kjell Opseth om mottakertil
høvefor fjernsynsendingar i Sogn og Fjor
dane, S.tid. 718 (20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutzen om en langbøl
gesender i Nord- Troms for å nå fiskeflå
ten i Barentshavet, S.tid. 718-719 
(20.11.85). 

3. Sp.spm. fra Haakon Blankenborg om der 
vil bli lagt fram ei stortingsmelding om or
ganiseringa av NRK, S.tid. 1283-1284 
(4.12.85) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Budsjettframlegg 
for 1987 frå Norsk rikskringkasting.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap. : 
398 Informasjonsberedskap - NRK 

2476 5476 Norsk rikskringkasting 

2. Opphør av statstilskott til Akershus fyl
keskommune for bruk av Sentralsykehu
set i Akershus til undervisning av medi
sinske studenter og om endring i bud
sjettforslaget for Norsk rikskringkasting. 
(KjØp av utenlandske filmer og fjern
synsprogram.) 
St. prp. l Tillegg 7, ref. S.tid. 788, Budsjett
innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
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n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 2476, til innkjøp av eiendom
men Kanalveien 90, Bergen.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

2. Forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad på 
vegne av Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti oversendt fra Odelstinget 25. 
mai 1987: «Det henstilles til Regjeringen å 
gi NRKs distriktskontorer en friere stil
ling i tråd med merknadene fra kirke- og 
undervisningskomiteens mindretall, jf. 
Innst. O. nr. 53 for 1986-87. Dette må skje 
fra l. mai 1988, ved etablering av stifelsen 
NRK. 
S.tid. 3926-3927 (10.6.87) og sendt Regje
ringen. 
(Jf. IV, sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å sørge for 

at kravet om at import- og produksjonsfir
maer for parabolantenner skal trekke inn 
NRK-avgift fra sine kunder, droppes, 
S.tid. 299-300 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Haug om å få i stand en 
avtale mellom NRK og opphavsrettshave
re om kopiering av fjernsynsprogram, til 
bruk bl.a. i skolene, S.tid. 992-993 
(26.11. 86). 

3. Sp.spm. fra Per Asphaug om kjøp av loka
ler for NRK i Bergen med tanke på fremti
dig plassering av TV 2, S.tid. 993-994 
(26.11.86). 

4. Sp.spm. fra Per Aas, framsatt av Age 
Ramberg, om kritisk vurdering av NRKs 
programvirksomhet med tanke på den 
langsiktige virkning voldsformidling har 
på barn og ungdom, S.tid. 3168 (13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om 

kringkasting. (Friere stilling for Norsk 
rikskringkasting.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 128, Innst. O. 53, O. 
tid. 368-387 (25.5.87), Besl. O. 66, L.tid. 74 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(l forslag framsatt i Odelstinget, sendt 
Stortinget se Il, sak 2.) 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
398 Informasjonsberedskap, Norsk 

rikskringkasting 

ll. Alminnelige saker: 
l. Suppleringsvalg av et varamedlem til 

Kringkastingsrådet. 
Innst. S. 30, S.tid. 1296 (2.12.87). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Juste
ring av kap. 5476.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

3. Rana kommune sender uttalelse om Hel
gelandsradioen - NRKs framtid i Mo. 
Ref. S.tid. 2132 (10.2.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg. 
(Vedlegg: l. Distribusjons- og sendarnett. 
2. Kartlegging av markedet for fjernsyns
reklame i Norge. Særskilt vedlegg: NOU 
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1985: 11 TV 2. Leder Thor Bjarne Bore.) 
St. meld. 44, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 266 
(ikke-beh.), S.tid. 4238 (10.6.88). 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om endringer av 
ordningen for utnevnelse av ny kringkas
tingssjef. 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 4418 (29.9.88) og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om den plan

lagte langbØlgesenderen på Vanna i 
Troms for fiskeflåten og skipstrafikken i 
Barentshavet, S.tid. 2972 (20.4.88). 

2. Sp.spm. fra Benn Eidissen om NRK-ledel
sens nei til overføring av VM-kampen i 
tungvektsboksing, S.tid. 3359 (18.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig lov om forsøk med reklame

sendinger i Norsk rikskringkasting m.v. 
(Vedlegg: l. Utkast til vedtekter for Fjern
synsreklame AlS. 2. De danske reklame
reglene. 3. De finske reklamereglene. 4. 
De britiske reklamereglene.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 593, Innst. O. 88 (ik
ke-beh.), O. tid. 750 (6.6.88). 
(Jf. St.meld. 44.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
398 Informasjonsberedskap, Norsk 

rikskringkasting 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om endring av 

ordningen for utnevnelse av kringkas
tingssjef. 
Dok. 8:47 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
51, S.tid. 1854-1899 (13.12.88). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
beklager kulturminister Hallvard Bakkes 
innstilling til Regjeringen om å utnevne 
Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde til 
kringkastingssjef. 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 578, Innst. S. 52, S.tid. 
1854-1901 (13.12.88). 
(2 mistillitsforslag, henholdsvis fra Ingrid 
l. Willoch ikke bifalt med 89 mot 48 stem
mer og fra Carl I. Hagen ikke bifalt med 
135 mot 2 stemmer.) 
(Jf. sak l og IV sak 1.) 

3. Verksemda i Norsk rikskringkasting. 
(Verksemda i 1987, oppdatering av plana
ne for 1988, hovudtrekk i planane for 
1989; finansiering av orkesterselskapa, 
bygging av Vannasendaren, flytting av li
senskontoret til Mo i Rana, skisse til tiltak 
dei neste 3 til 5 år. TV 2, reklame, pro
grampolitikken, utnevnelsen av Einar 
Førde til kringkastingssjef.) 
(Vedlegg: Norsk rikskringkastings mel
ding om verksemda i 1987 m.v.) 
St.meld. 13, ref. S.tid. 66, Innst. S. 93, 
S.tid. 2567-2598 (14.2.89). 

4. Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg. 
(Vedlegg: l. Distribusjons- og sendarnett. 
2. Kartlegging av markedet for fjernsyns
reklame i Norge. Særskilt vedlegg: NOU 
1985: 11 TV 2. Leder Thor Bjarne Bore.) 
St.meld. 44 (1987-88), ref. S.tid. 2967 (1987-
88), Innst. S. 187, S.tid. 3783-3828 (25.5.89). 
(2 forslag fra Høyre, hvorav l om å sende 

saken tilbake til Regjeringen ble trukket 
under debatten og l forslag om overføring 
av NRKs sendernett til Televerket ble 
sendt Regjeringen.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å bedre 

vaktordningen for bl.a. NRK/Telemark, 
S.tid. 84-85 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om krav til 
saklighet i NRK i forbindelse med kon
flikten Fellesrådet for det sørlige Afrika 
og Norske Shell, S.tid. 2522 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av El
sa Skarbøvik om informasjon i fjernsynet 
om farer ved bruk av fluortabletter, S. tid. 
3940 (31.5.89). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om en annen 
lokalisering av ny langbØlgesender enn 
Vanna, S.tid. 3942 (31.5.89). 
(Jf. Il, 3.) 

5. Sp.spm. fra Paula Nordhus om NRK/Te
leverkets ordre om å legge ned Tromsø 
langbØlgesender, S.tid. 3973-3974 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kaci Kullmann Five, Lars 

Roar Langslet og Hallgrim Berg om end
ring i §§ 5 og 6 i Kringkastingsloven. 
(Overføring av ansettelsesmyndighet for 
kringkastingssjefstillingen.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.88 fra 
Kultur- og vitenskapsdepartementet fra 
statsråden, til kirke- og undervisningsko
miteen.) 
Dok. 8:1, ref. O.tid. 4, Innst. O. 41, O.tid. 
311-323 (6.4.89), 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

2. Midlertidig lov om forsøk med reklame
sendinger i Norsk rikskringkasting m.v. 
(Vedlegg: l. Utkast til vedtekter for Fjern
synsreklame A/S. 2. De danske reklame
reglene. 3. De finske reklamereglene. 4. 
De britiske reklamereglene.) 
Ot.prp. 72 (1987-88), ref. O.tid. 593 (1987-
88), Innst. O. 70, O.tid. 524-525 (25.5.89). 
(Regjeringens forslag ble enstemmig ikke 
bifalt.) 
(Jf. KRINGKASTING IV, 3.) 
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OLJE 

Omfatter bl.a.: Gass, gasskraftverk, Oljedirektoratet, oljeskatt, OPEC, petroleum, Statens petro
leumsforsikringsfond. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJEOMSETNING, OL
JEUTVINNING, VARMEKRAFT. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst-og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1983. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7 .11.85). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning m.v. i tilknytning 

til petroleumsvirksomheten 
1845 Industriell kompetanse

oppbygging 
på spissområder innen 
petroleumsvirksomheten 

2440 5440 Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleums
virksomheten 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 

Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroleum 

5542 Mineraloljeavgift 

n. Alminnelige saker: 

l. Oljedirektoratets årsberetning 1984. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 47, Innst. S. 81, S.tid. 
1680-1681 (16.12.85). 

2. Utbetaling av erstatning m.m. etter 
HØYesteretts dom i sak staten v/Olje- og 
energidepartementet - Phillipsgruppen. 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1904, Innst. S. 110, 
S.tid. 2153 (11.3.86). 

3. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. (Reduksjon i flere kap. på statsbud
sjettet som følge av bl.a. reduserte olje
inntekter.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

4. Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Vedlegg til Innst.S. 218: Brev 
fra Olje- og energidep. til Stortingets 
energi- og industrikomite datert 19. feb
ruar 1986 vedr. elektrisk energi fra gass og 
bølger.) 
St.meld. 71 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 218, S.tid. 3166-3205 (12.6.86). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 
2440 Statens direkte engasjement 

i petroleumsvirksomheten 
6. Injeksjon av gass i Osebergfeltet levert fra 

en undervannsinstallasjon på Trollfeltet. 
St.prp. 102, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 261, 
S.tid. 3630-3635 (19.6.86). 
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m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om planer for utnyttelse av de store påvis
te gassforekomstene på Troms I, S.tid. 
1862-1864 (15.1.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om å ta kontakt 
med OPEC for å drøfte Norges oljepro
duksjon i forbindelse med den kraftige re
duksjon i oljeprisen vi nå opplever, S.tid. 
1909-1910 (29.1.86). 

3. Sp.spm. frå Lars Lefdal om plasseringa av 
Saga sin driftsorganisasjon for Snorre
feltet og når saka blir lagt fram for Stor
tinget, S.tid. 1918 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Finn Knutsen om hvorfor ik
ke overtredelse av sikkerhetsbestemmel
sene for oljevirksomheten i Nord sjøen blir 
anmeldt til politiet uten ved personska
der, S.tid. 1920 (29.1.86). 

5. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei til
leggsmelding til energimeldinga der alter
nativet gasskraft vert utgreidd, S.tid. 
2007-2008 (12.2.86). (Jf. sak 7.) 

6. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 
ta i bruk helikopterbasen i Brønnøysund 
også før borestart på Nordland Il, S.tid. 
2318-2319 (19.3.86). 

7. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei opp
datering av energimeldinga i høve til dei 
nye opplysningane om at gasskraft vil 
spele ei større rolle i kraftdekkinga, S.tid. 
2320-2321 (19.3.86). (Jf. sak 5.) 

8. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om direkte 
statlig deltagelse i oljevirksomheten fort
satt er forsvarlig etter fallet i oljepris og 
dollarkurs, S.tid. 2339-2340 (9.4.86). 

9. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om finansmi
nisteren vil fremme forslag om reduksjon 
i utviklingshjelpen og i oljevirksomheten, 
S.tid. 2346-2347 (9.4.86). 

10. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om ut
nyttelse av gassressursene utenfor Nord
Norge til kraftproduksjon og eksport, 
s. tid. 2872-2873 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om fordeling av utgifter til fjerning 
av innretninger på kontinentalsokkelen, 
endring av petroleumsskatteloven og 
opphevelse av midlertidig tillegg til petro
leumsskatteloven. 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 102, Innst. O. 28, 
O.tid. 178-183 (20.3.86), Besl. O. 37-39, 
L.tid. (8.4.86). Lov av 25. april 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odels
tinget og Lagtinget- begge ikke bifalt.) 

2. Lov om statens petroleumsforsikrings
fond. 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 102, Innst. O. 40, 
O.tid. 256-263 (24.4.86), Besl. O. 47, L.tid. 
35 (22.5.86). Lov av 30. mai 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

3. Lov om lønnsnemndbehandling av ar
beidstvistene på de faste produksjons
plattformene i Nordsjøen i forbindelse 
med tariffrevisjonen pr. l. april 1986. 
Ot.prp. 59, ref. O.tid. 264, Innst. O. 43, 
O.tid. 265-269 (30.4.86), Besl. O. 49, L.tid. 
34 (5.5.86). Lov av 9. mai 1986. 

4. Endringer i lov 21. juni 1985 nr. 83 om an
svarlige selskaper og kommandittselska
per (selskapsloven) m.v. (Unntak for inter
kommunale selskaper og samarbeidsav
taler (unitiseringsavtaler) i petroleums
virksomheten.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 221, Innst. O. 55, 
O.tid. 362 (11.6.86), Besl. 0.60, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). · 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning m.v. i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
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1845 Industriell kompetanse-
oppbygging på spissområder 
innen petroleumsvirksomheten 

2440 5440 Statens direkte Økonomiske 
engasjement i petroleums
virksomheten 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroleum 

5542 Mineraloljeavgift 
(Jf. SKATIELOVER IV, sak 

n. Alminnelige saker: 
l. Oljedirektoratets årsberetning 1985. 

St.meld. 11, ref. S.tid. 29, Innst. S. 47, 
S.tid. 1595 (9.12.86). 

2. Endringer av bevilgningen under Olje- og 
energidepartementets budsjett for 1986 
og utbetaling av erstatning som fØlge av 

Høyesteretts dom m.m. (Tilleggsbev. til 
Oljedirektoratet og Statens direkte Øko
nomiske engasjement i petroleumsvirk
somheten.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 981, Innst. S. 46, S.tid. 
1595-1596 (9.12.86). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Klargjøring av forholdet mellom 
staten og Statoil etter omorganiseringen 
av petroleumsvirksomheten. Eiendoms
rett til utvunnet petroleum. Gassalg - fra
fallelse av statens rett til å utta produk
sjonsavgift in natura.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

4. Oljedirektoratets årsberetning 1986. 
St.meld. 71. Utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å opp

fordre Norske Shell til å kreve at moder
selskapet trekker seg ut av Sør-Afrika og 
Namibia, S.tid. 255-256 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en stat
lig boikott av oljeselskapet Shell, pga. de
res forretningsvirksomhet i Sør-Afrika, 
S.tid. 2652-2653 (25.3.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) Bud
sjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finansde
batten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 

(Vedlegg til Budsjett-innst.: Brev av 
12.11.87 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 2. Brev av 
12.11.87 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning mv i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
1845 4845 Industriell kompetanse

oppbygging på spissområder 
innen petroleumsvirksomheten 

2440 5440 Statens direkte Økonomiske 
engasjement i petroleums
virksomheten 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 
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3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1.: l. Skattelikningen 
for inntektsåret 1985. 2.0versikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett- innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroLeum 

5542 Mineraloljeavgift 
(Jf. neste sak.) 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988. B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport for inntektsåret 
1988. (Endring i vedtak av 5.11.87, grunnet 
endret sats for fellesskattøret.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1548-
1549 (7 .12.87). 
(Jf. I, sak l og Il, sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Oljedirektoratets årsberetning 1986. 

St.meld. 71 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. 
S. 13, S.tid. 732 (18.11.87). 

2. Petroleumsvirksomheten på mellomlang 
sikt. (Unntatt kap. 6.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over felt under vur
dering. 2. Oversikt over de viktigste petro
leumsrelaterte næringene. Vedlegg til 
innst.: Brev fra Olje- og energideparte
mentet, datert 4. desember 1987.) 
St.meld. 46 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 68, S.tid. 1770-1797 (16.12.87). 
(l forslag fra Kjell Helland på vegne av 
flere sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Statens petroleumsforsik
ringsfond, overføring av bevilgninger.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

4. Endringer av bevilgningen under kap. 
2440 Statens direkte økonomiske engasje
ment i petroleumsvirksomheten, post 50 
Statens petroleumsforsikringsfond. 
St.prp. 83, ref. S.tid. 2764, Innst. S . 173, 
S.tid. 3195 (5.5.88). 

5. Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Energimeldingen.) 
(Vedlegg til prp.: Omregningsfaktorer og 
brennverdier. Vedlegg til innst.: l. Brev 
av 1.3.88 fra Olje- og energidepartementet 
til Energi- og industrikomiteen. 2. Brev av 
3.3.88 fra Olje- og energidepartementet til 
Høyres stortingsgruppe med kopi til ko
miteen.) 
St.meld. 38 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 262, S.tid. 3817-3858 (3.6.88). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Rei
dar Due sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Tillegg til St.meld. nr. 38 (1986-87) om 
Norges framtidige energibruk og -pro
duksjon. (Utbygging av gasskraft.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 1.3.88 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen. 2. Brev av 3.3.88 fra de
partementet til Høyres stortingsgruppe 
med kopi til komiteen.) 
St.meld. 19, ref. S.tid. 1568, Innst. S . 262, 
S.tid. 3817- 3858 (3.6.88). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra Rei
dar Due sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om statlig 

boikott av oljeselskapet Shell, S.tid. 110-
111 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om de økono
miske konsekvenser av en stopp i utvidel
sen av Mongstad sammenlignet med en 
ferdigstilling og mulige underskudd i 
fremtiden, S.tid. 917-918 (25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om den 
lange saksbehandlingstiden for arbeids
tillatelse for utenlandske eksperter, S. tid. 
2884 (13.4.88). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(V ed legg til St. prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten ingen bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1801 4801 Oljedirektoratet 
1840 Forskning m v i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
2440 5440 Statens direkte økonomiske 

engasjement i petroleums
virksomheten 

3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. (Vedlegg til St.prp. 1: 
l. Skatteligningen for inntektsåret 1986. 
2. Oversikt over skatte- og avgiftsspørs
mål under utredning. Vedlegg til Bud
sjettinnst.: Oppsummering av forslag fra 
mindretallet angående de ulike skatte- og 
avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroleum 

5542 Mineraloljeavgift 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringar av løyvingane på statsbudsjet

tet for 1988 under Olje- og energideparte
mentet. (Kap. 2440 og 5440 Statens direkte 
økonomiske engasjement i petroleums
verksemda.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 998, Innst. S. 66, S.tid. 
2060 (16.12.88). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi-

sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Overføring av bevilgninger til 
Statens petroleumsforsikringsfond.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

3. Overdragelse på kontinentalsokkelen. 
Om praktiseringen m. v. av petroleums
skatteloven § l O. 
(Vedlegg: l. Oversikt over saker forelagt 
Finansdepartementet etter petroleums
skatteloven § l O. 2. Eksempler på type
vedtak etter petroleumsskatteloven § l O. 
3. Mandat for arbeidsgruppe nedsatt av 
Finansdepartementet i november 1987. 4. 
Forskrifter med merknader for skatte
messig behandling av deltakere i samord
ning og omfordeling av petroleumsfore
komster.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1572, Innst. S. 137, 
S.tid. 3198-3199 (17.4.89). 

4. Ymse endringar på statsbudsjettet for 
1989 under Olje- og energidepartementet. 
(Reduksjon i Statens petroleumsforsik
ringsfond som følge av innsparte trygde
premier.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 157, 
S.tid. 3409-3410 (2.5.89). 

5. Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 
1988 og sikkerheten i petroleumsvirk
somheten. (Kap. 5 Olje- og energideparte
mentets omtale av ressursforvaltningen i 
Oljedirektoratets årsberetninger for 1987 
og 1988.) 
(Vedlegg: Oljedirektoratets årsberetning 
1987 og 1988.) St.meld. 50, ref. S.tid. 3649, 
Innst. S. 239, S.tid. 4221 (7.6.89). 

6. Norsk oljevern. 
(Vedlegg: l. Beskrivelse av hvorledes de 
ulike beredskapsorganisasjonene vil 
fungere ved ulike typer oljesøl. 2. Oljesøl i 
Oslofjorden - konsekvensvurdering.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 274, 
S.tid. 4628-4646 (14.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Ragnhild Barland 
om fortsatt lokalisering av hovedstasjo
nen i Horten m.m. - bifalt med 73 mot 46 
stemmer. l forslag fra Kjell Opseth og Kå
re Øvregard sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT I.) 

7. Oljedirektoratets årsberetning 1987 og 
1988 og sikkerheten i petroleumsvirksom
heten. (Kap. 1-4.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 276 
(ikke-beh.), S.tid. 4917 (17.6.89). 
(Jf. sak 5.) 
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m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Kåre Kris

tiansen til olje- og energiministeren om 
ev. salg av aksjer i Saga Petroleum til det 
franske oljeselskapet Total, S. tid. l 034-
1039 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Reidar Due om å la Norsk 
Hydro og andre norske interesser komme 
inn på eiersiden i Saga Petroleum. 
(Trukket tilbake), S .tid. 1330 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om norske 
observatører til OPECs ministermøte i 
Wien, S .tid. 1330 (30.11.88). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om overtredel
se av informasjonsplikten til Oslo børs i 
forbindelse med Akers avtale om salg av 
Saga-aksjer til det franske selskapet To
tal , S .tid. 1665 (7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ikke 
UD har grunn til å gi politisk råd i forbin
delse med en sponsoravtale mellom Nor
ges Fotballforbund og Norske Shell, hvis 
moderselskap har interesser i Sør-Afrika, 
S.tid. 2208 (11.1.89). 

6. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om når 
Regjeringen vil legge frem stortingsmel
ding om sikkerheten og oljevernbereds
kapen, S.tid. 2418 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Nors
ke Shells sponsorvirksomhet og hva Regje
ringen vil gjøre for å få idretts- og kulturli
vet til å følge intensjonene i norsk Sør
Afrikapolitikk, S.tid. 2484-2485 (1.2.89). 

8. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om stor
tingsvedtaket i 1972 om å lokalisere Olje
direktoratet til Stavanger, S. tid. 2486 
(1 .2.89). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Forsva
rets økonomiske avtaler med Shell, S.tid. 
2490 (1 .2.89). 

10. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Regje
ringen vil overveie en statlig boikott av 
Shell i Norge, S .tid. 2502 (1.2.89). 

11. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om krav til 
saklighet i NRK i forbindelse med kon
flikten Fellesrådet for det sørlige Afrika 
og Norske Shell, S.tid. 2522 (8.2.89). 

12. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om bruk 
av norsk språk i petroleumsvirksomheten, 
S.tid. 3418 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om 

petroleumsvirksomhet (tilføyelse av regler 
om erstatning til fiskere) . 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986:6 Erstatning 
til fiskerne for ul em per ved petroleums
virksomheten. Leder Carl August Fleisc
her. Vedlegg til innst. : Brever av 18.4.89 
og 20.4.89 mellom fiskerikomiteen og Ol
je- og energidepartementet. Inntatt i 
innst. : uttalelse fra sjøfarts- og fiskeriko
miteen.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 155, Innst. O. 55, 0 .
tid. 383-393 (2.5.89), Besl. O. 73, L .tid. 57 
(9.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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OLJEOMSETNING 

Omfatter bta.: Bensinrasjonering, beredskapslager for olje, drivstoffanleggsloven, gasstrans
port, ilandfØring av olje, Norsk Olje als (Norol), tankanlegg. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEUTVINNING. 

1985-86 

l Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 

n. Alminnelige saker: 

l. Henstilling fra Harstad bystyre om å for
by norsk oljefrakt til Sør-Afrika, ref. S.tid. 
241 (23.10.85) og vedlagt protokollen. 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
NoroZ i 1984. 
Innst. S. 103, S.tid. 2152-2153 (11.3.86). 

3. Norske tiltak mot Sør-Afrika. (Tiltak mot 
eksport av olje til Sør-Afrika.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 1975, Innst. S. 227, 
S.tid. 3240-3268 (13.6.86). (Jf. sak 4 og IV 
sakene l og 2.) 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Tiltak mot eksport av olje til 
Sør-Afrika.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). (Jf. sak 3 og IV 
sakene l og 2.) 

m. Spørsmål: 

L Sp.spm. frå Einar Førde om låg oljepris er 
ein føremon for Norge, S.tid. 2084 
(26.2.86). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
grunnen til at representanter for anti
apartheidorganisasjoner ikke er tenkt in
vitert til konferanse i Oslo som skal drøfte 
tiltak overfor Sør-Afrika på oljesektoren, 
S.tid. 2445-2446 (23.4.86). 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om infor
masjon om fordelen med blyfri bensin, 
S.tid. 2958 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om forbud mot salg, formidling m.v. 
av norsk råolje til Sør Afrika. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 126, Innst. O. 68, 
O.tid. 387-389 (13.6.86), Besl. O. 63, L.tid. 
41 (18.6.86). (Jf. sak 2 og Il sakene 3 og 4.) 
Lov av 20. juni 1986. 

2. Forslag fra Hanna Kvanmo og Kjellbjørg 
Lunde og Tore Linne Eriksen datert 17. 
oktober 1985 til lov om forbud mot eksport 
og transport av olje til Sør-Afrika. 
Dok. 8: 3, ref. O.tid. 4, Innst. O. 69, O.tid. 
389-390 (13.6.86). 
(l forslag ikke bifalt.) (Jf. sak l og sakene 
Il 3 og 4.) 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 
2. Endringer av foreslått bevilgning på stats

budsjettet for 1987 under kap 1897 Olje
forsyningsberedskap. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S .tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 (4.12.86). 

D. Alminnelige saker: 
l. Omdisponering av avgiftsolje for bered

skapsZagring. (Reduksjon av norsk netto 
oljeeksport.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 290, Innst. S. 18, S .tid. 
54 7-550 (7 .11.86). 
(Jf. I, sak 2.) 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 1897 Oljeforsyningsbered
skap - som følge av Økte oljepriser.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
Norol i 1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 153, S.tid. 3376-
3377 (22.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om salg av 

olje fra OPECland til Sør-Afrika, S.tid. 33-
34 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om tilsagnene 
overfor OPEC om norsk medvirkning til å 
stabilisere oljemarkedet harmonerer med 
ønsket om en forsert oljeutbygging på 
norsk kontinentalsokkel, S. tid. 257-258 
(22.10.86). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om å få i 
gang norsksvensk utredning og drøftelse 
av norsk gass som et bidrag til svensk 
energiforsyning, S.tid. 802-803 (19.11.86). 

4. Gr.spm fra Age Ramberg om Norols ben-
sinrabattordning, S.tid. 2018-2020 
(22.1.87). 

5. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om offent
liggjørelse av en avtale mellom Statoil og 
Statkraft om pris på gass til el-produk
sjon, S.tid. 2733-2734 (1.4.87). 

6. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om at norske 
oljeselskaper har importert giftig tungolje 
fra Øst-Europa, S.tid. 3170-3171 
(13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om økonomisk boikott av Sør-Afrika 

og Namibia for å bekjempe apartheid. 
(Utrykt vedlegg til Ot.prp. 14: Høringsut
talelser fra næringsorganisasjonene. Ved
legg til Innst. O. 29: l. Folkerettslig be
tenkning utarbeidet av Rettsavdelingen, 
Utenriksdepartementet, datert 7. januar 
1987. 2. Folkerettslig betenkning utarbei
det av professor dr. jur. Carsten Smith, 
Universitetet i Oslo, datert 8. januar 1987.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 19, Innst. O. 29, O. 
tid.129-176 (16.3.87), Besl. O. 39, L.tid. 33-
36 (19.3.87). Lov av 20. mars 1987. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget og 3 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 2. Brev av 
12.11.87 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

5655 Aksjer i Statoil og Norol 

n. Alminnelige saker: -
l. Forslag fra Hans J. Røsjorde datert 14. ok

tober 1987 om salg av aksjer i Norsk Hyd
ro als og No ro l. 
(Vedlegg til innst.: Brev til Industridepar
tementet til komiteen, datert 10. desem
ber 1987. Brev fra Olje- og energideparte
mentet til komiteen, datert 16. november 
1987 .) 
Dok. 8:3, ref. _S.tid. 92, Innst. S. 71, S.tid. 
1797-1803 (16.12.87). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 
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2. Salg av statens aksjer i Norsk Olje a.s. (Til 
Statoil.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 704, lnnst. S. 67, S.tid. 
1797-1804 (16.12.87). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

3. Interp. fra Ragna Berget Jørgensen om 
drivstofforsyningen i Nord-Norge. 
s. tid. 2062-2071 (28.1.88). 

4. Utbygging og drift av Zeepipe og bevilg
ningsvedtak for Oseberg fase 2. 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 301, 
S.tid. 4124- 4126 (9.6.88). 

5. Samtykke til å inngå en overenskomst 
mellom regjeringen i kongeriket Norge og 
regjeringen i kongeriket Belgia om trans
port av gass fra norsk kontinentalsokkel 
og andre områder gjennom rørledning til 
kongerik~t Belgia. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 148, ref. S.tid. 4260 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om svenske 

planer om å kjØpe gass fra Sovjet, S.tid. 
2077 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om utred
ningsarbeid om ilandførings-korridorer 
for olje og gass fra Haltenbanken, S.tid. 
2173-2174 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om bensintil
gjengeligheten i grisgrendte strøk, S.tid. 
2529 (16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 
fransk våpensalg til Norge har noen sam
menheng med Troll-avtalen, S.tid. 2875 
(13.4.88). 

5. Sp.spm. fra Ingvald Godal om Regjeringa 
vil leggje fram ein lovproposisjon om 
leggjing av gassrørledning til Austlands
området, S.tid. 3687 (1.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1897 Oljeforsyningsberedskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til å inngå en overenskomst 

mellom regjeringen i kongeriket Norge og 
regjeringen i kongeriket Belgia om tran
sport av gass fra norsk kontinentalsokkel 
og andre områder gjennom rørledning til 
kongeriket Belgia. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St. prp. 148 (1987-88), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
21, S.tid. 771-772 (10.11.88). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Hovengen om en utred

ning av spørsmålet om bygging av et be
redskapslager for drivstoff i Valdresba
nens område, S.tid. 2528 (8.2.89). 

2. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om det sam
lede utbyggingsnivået i Nordsjøen er for 
hØyt i forhold til de forventede gassavset
ningsmuligheter, S.tid. 2529 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Ingvald Godal om Finland 
som har bestemt å bygge eitforureinande 

kolkraftverk etter brot i forhandlingar om 
kjØp av el-kraft frå No reg, S. tid. 2529-2530 
(8.2.89). 

4. Sp.spm. fra Eli Arnstad om fylkeskom
muners ønske om større innsyn i utred
ningsarbeidet vedrørende ilandfØringsal
ternativer for gass fra Haltenbanken, S. 
tid. 2863 (15.3.89). 

5. Sp.spm. fra Inger Lise GjØrv om trasevalg 
for gassrørledning fra Haltenbanken, 
S.tid. 3758-3758 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 23. oktober 1959 nr. 3om 

oreigning av fast eigedom. (Adgang til 
ekspropriasjon i forbindelse med under
søking etter og utvinning av petroleum og 
drift av rørledninger for transport.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 352, Innst. O. 59, 0.
tid. 426 (9.5.89), Besl. O. 76, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 9. juni 1989. 

2. Forslag fra Hanna Kvanmo, Tora Aas land 
Houg, Arent M. Henriksen og Magnar 
Sortåsløkken om endring i lov av 20. mars 
1987 nr. 15om økonomisk boikott av Sør
Afrika og Namibia for å bekjempe apart
heid. 
Dok. 8:40, ref. O.tid. 392, lnnst. O. 74, 0.
tid. 544-549 (29.5.89) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
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OLJEUTVINNING 

Omfatter bl.a.: Boreplattformer, gassutvinning, geofysiske undersøkelser, leteboring, oljeleting, 
oljeulykker, prøveboring. 
Se også: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS, ENERGI, OLJE, OLJEOMSETNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinental

sokkelen 
1805 Opprydding av havbunnen i 

Nordsjøen 

n. Alminnelige saker: 

l. Endring av bevilgningen på statsbudsjet
tet for 1985 under kap. 2440 Statens Økono
miske engasjement i petroleumsvirksom
heten. 
St.prp. 18, ref. S.tid. 468, lnnst. S. 29, S.tid. 
1158 (2.12.85 ). 

2. Utbygging og ilandfØring av petroleum 
fra Tommelitenfeltet. 
(Vedlegg: Statoils plan for utbygging og 
drift.) (Jf. St.prp. 92.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 209, 
S.tid. 3159-3163 (12.6.86). (Jf. neste sak.) 

3. Visse endringer i forutsetningene for ut
bygging og ilandføring av petroleum fra 
Tommelitenfeltet. (Jf. St.prp. 66.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 209, 
S.tid. 3159-3163 (12.6.86). (Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Finn Knutsen om sikkerhets
beredskap ved oljeinstallasjonene og 
strengere kontroll med stand-by-båter, 
S.tid. 221-222 (23.10.85). 

2. Sp.spm. fra Kjell Helland om hva myndig
hetene kan gjøre for at den oljerettede del 
av midtnorsk næringsliv kan få den nød
vendige kompetanseoppbygging for delta
kelse i virksomheten i Nordsjøen, S.tid. 
471-472 (8.11.85). 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om bedre sam
arbeid mellom Olje- og energideparte
mentet og fiskeriorganisasjonene når nye 
oljefelt planlegges, S.tid. 472-473 (8.11.85). 

4. Sp.spm. fra Inger Lise GjØrv om tiltak mot 
oljeforurensning ved leteboring på Møre 
I, Finnmark Vest og Bjørnøya Sør, S.tid. 
890-891 (27.11.85). 

5. Sp.spm. fra Arnljot Norwich om avbrudd i 
leteboringen på Tromsøflaket i vinter, 
S.tid. 891-892 (27.11.85). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
bruke helsetjenesten for sjøfolk til lege
tjenesten offshore, S.tid. 1868 (15.1.86). 
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1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinental

sokkelen 
1805 Opprydding av havbunnen i 

Nordsjøen 
2. Utbygging og ilandføring av petroleum 

fra Trollfeltet og Sleipner Østfeltet m.v. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1772-1793 
(15.12.86). 
(l forslag fremmet under debatten - ikke 
bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1412 og 4412 på stats
budsjettet for 1986. (Program for miljø
vernundersøkelser i tilknytning til olje
virksomhet under ledelse av Polarinstitut
tet (MUPS).) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 982, Innst. S. 49, S.tid. 
1579 (9.12.86). 

2. NORD-offshore a.s - Ny eierstruktur, refi
nansiering og overdragelse av SIV A
anlegget. 
St.prp. 37, ref. S.tid. 982, Innst. S. 55, S.tid. 
1707-1709 (12.12.86). 

3. Utbygging av feltene Gyda og Veslefrikk 
m.v. 
(Vedlegg til Innst.: Brev fra olje- og ener
gidep. til energi- og industrikomiteen, da
tert 26.5.87 vedr. glideskalautøvelse på 
Veslefrikk-feltet.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 2998, Innst. S. 204, 
S.tid.3636-3639 (2.6.87). 

4. Lokalisering av driftsorganisasjon og for
syningsbase for Sleipner Øst. (Stavanger.) 
(Vedlegg: l. Lokalisering av driftsfunk
sjoner for Sleipner Øst. Rapport fra inter
departemental arbeidsgruppe. 2. Oversikt 
over kapasitetssituasjonen ved forsy
ningsbasene.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 228, 
S.tid. 3756-3769 (4.6.87) 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Petroleumsvirksomheten på mellomlang 
sikt. (Kap. 6 Letevirksomheten.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over felt under vur
dering. 2. Oversikt over de viktigste petro
leumsrelaterte næringene.) 
St.meld. 46, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 251, 
S.tid. 3964-3977 (10.6.87). 

(De øvrige deler av meldingen blir ikke 
behandlet i denne sesjon.) 
Se Il, l for 1987-88. 

6. Forslag fra Carl I. Hagen datert 20. mai 
1987 om å la Conoco beholde operatøran
svaret for Heidrun-feltet. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 3390, Innst. S. 241, 
S.tid. 3977 (10.6.87). 
(Jf. sak 8.) 

7. Enkelte spørsmål i petroleumsbeskat
ningen. (Beskatning av mellomfelt. Be
skatningsspørsmål for ikke-produseren
de selskaper.) 
St.meld. 41 , ref. S.tid. 2999, Innst. S. 247, 
S.tid. 4005-4006 (11.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

8. Operatøransvaret for Heidrunfeltet. 
St.meld. 69, ref. S.tid. 3924, Innst. S. 259, 
S.tid. 4065-4074 (11.6.87). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. sak 6.) 

9. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1802 Kartlegging av kontinental

sokkelen 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om tilsagnene 

overfor OPEC om norsk medvirkning til å 
stabilisere oljemarkedet harmonerer med 
ønsket om en forsert oljeutbygging på 
norsk kontinentalsokkel, S.tid. 257-258 
(22.10.86). 

2. Gr.spm. fra Per-Kristian Foss om priorite
ring av oljevirksomheten i Nord-Norge, 
S.tid. 550-552 (7.11.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om lokali
sering av ilandfØringssted for olje/gass fra 
Haltenbanken, S.tid. 803-804 (19.11.86). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om uvisshet om 
valg av hovedbase for feltutbyggingen på 
Halten- banken, S.tid. 2070-2071 (28.1.87). 

5. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om oljelei
ting i dei sårbare arktiske områda og dei 
miljømessige konsekvensar, S.tid. 2730-
2731 (1.4.87). 

6. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å frata 
CONOCO operatørskapet på Heidrun og 
overføre det til Statoil, S.tid. 3172-3173 
(13.5.1987). 

7. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om dis
kriminering av norske offshore-farty på 
britisk sokkel, S.tid. 3449-3450 (27.5.1987). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 

skattlegging av undersjØiske petroleums
forekomster m.v. 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 18, O.tid. 
59-69 (9.12.86), Besl. O. 22, L.tid. 17 
(12.12.86). Lov av 19. desember 1986. 
(Jf. Il, sak 7.) 

2. Endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11om 
petroleumsvirksomhet. (Diverse bestem
melser om produksjonsavgift. Tidsrom
met for fastsettelse av tillatt kvantum pro
dusert eller injisert.) 
Ot.prp. 37, ref. O. tid. 231, Innst. O. 77 
(ikke-beh.), O.tid. 442 (29.5.87). 
(Jf. neste sak.) 

3. Endring i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet. 
(Tillegg til Ot.prp. nr. 37 (1986-87).) (Opp-

hevelse av produksjonsavgift for pro
duksjon fra fremtidige feltutbygginger.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 248, Innst. O. 77 
(ikke-beh.), O.tid. 442 (29.5.87). 

4. Overdragelser på kontinentalsokkelen. 
Endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjØiske petroleums
forekomster m.v. (Petroleumsskattelo
ven). 
(Vedlegg: Notat fra arbeidsgruppe ned
satt av Finansdepartemenetet 6. mars 
1987 vedrørende overføring av utvin
ningsvirksomhet m.v. på norsk kontinen
talsokkel.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 269, Innst. O. 85, 0.
tid. 503-505 (29.5.87), Besl. O. 86, L.tid. 84 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende lnd ustridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 2. Brev av 
12.11.87 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinental

sokkeLen 
1805 Opprydding på havbunnen i 

NordsjØen 

O. Alminnelige saker: 
l. Petroleumsvirksomheten på mellomlang 

sikt. (Unntatt kap. 6.) 
(Vedlegg: l. Oversikt over felt under vur
dering. 2. Oversikt over de viktigste petro
leumsrelaterte næringene. Vedlegg til 
innst.: Brev fra Olje- og energideparte-. 
mentet, datert 4. desember 1987.) 
St.meld. 46 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 68, S.tid. 1770-1797 (16.12.87). 
(l forslag fra Kjell Helland på vegne av 
flere sendt Regjeringen - se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. Il, sak 5 for 1986-87.) 

2. Den norske stats oljeselskap A.S. Tiltre
delse av drivverdighet for Heidrun-feltet. 
St.prp. 36, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 75, 
S.tid. 1963- 1964 (12.1.88). 

3. Innfasing av feltutbygginger i årene 
fremover. Utbygging og ilandfØring av ol
je og gass fra Snorrefeltet. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 4.3.88 fra Ol
je- og energidepartementet, statsråden, 
til energi- og industrikomiteen. 2. Brev av 
21.3.88 fra Saga Petroleum a. s. til komi
teen. 3. Brev av 10.5.88 fra statsråden til 
Høyres stortingsgruppe.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2114, Innst. S. 218, 
S.tid. 3504- 3548, 3551-3557 (27.5.88). 
(8 forslag hvorav l bifalt.) 

4. Tidligproduksjon på Heidrunfeltet. 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 19.5.88 fra 
energi- og industrikomiteen til statsrå
den. 2. Brev av 20.5.88 fra statsråden til 
komiteen.) 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 230, 
S.tid. 3504- 3548, 3551-3557 (27.5.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

5. Den norske stats oljeselskap a.s. tiltredel
se av drivverdighet for Draugen- og Bra
ge-feltet. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3155, Innst. S. 265, 
S.tid. 3858 (3.6.88). 

6. Samtykke til utbetaling til rettighetshave
re vedrørende termin for betaling av pro
duksjonsavgift. 
St.prp. 133, ref. S.tid. 3596, lnnst. S. 268, 
S.tid. 3859 (3.6.88). 

7. Utbygging og drift av Zeepipe og bevilg
ningsvedtak for Oseberg fase 2. 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3068, lnnst. S. 301, 
S.tid. 4124- 4126 (9.6.88). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om proble

mer med å produsere nok gass på Ekofisk 
til kontinentale kunder, S. tid. 279-280 
(28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om utly
sing av flere blokker for såkalte strategis
ke boringer i Barentshavet, S.tid. 1276 
(2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om dei 
britiske styresmakter som framleis diskri
minerer norske supplyrederier på britisk 
sokkel, S. tid. 2038-2039 (27 .1.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om Regje
ringen vil utlyse nye nØkkelblokker i Ba
rentshavet våren 1988, S.tid. 2977-2978 
(20.4.88). 

5. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om når de
partementet vil utlyse og tildele blokker 
for letevirksomhet etter olje i området mel
lom Haltenbanken og Stad, S.tid. 3167 
(4.5.88). 

6. Sp.spm. fra Benn Eidissen om å gi mindre 
bedrifter større mulighet for leveranser til 
oljeindustrien, S.tid. 3332-3333 (11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11om 

petroleumsvirksomhet. (Diverse bestem
melser om produksjonsavgift. Tidsrom
met for fastsettelse av tillatt kvantum pro
dusert eller injisert.) 
Ot.prp. 37 (1986-87), ref. O.tid. 231 (1986-
87), Innst. O. 65, O.tid. 592-593 (20.5.88), 

Besl. O. 77, L. tid. 81 (26.5.88). Lov av 8. juli 
1988. 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

2. Endring i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet. (Tillegg til Ot.prp. 
nr. 37 1986-87.) (Opphevelse av produk
sjonsavgift for produksjon fra fremtidige 
feltutbygginger.) 
Ot.prp. 64 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 65, O.tid. 592-593 (20.5.88), 
Besl. O. 77, L. tid. 81 (26.5.88). Lov av 8. juli 
1988. 
(Jf. sakene l og 3.) 

3. A. Forslag om endring i lov av 22. mars 
1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet. B. 
Tilbakekalling av forslag i Ot. prp. 37 
(1986-87) om endringer i lov av 22. mars 
1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet. 
(Diverse bestemmelser om produksjons
avgift.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 438, Innst. O. 65, 0.
tid . 592-593 (20.5.88), Besl. O. 77, L. tid. 81 
(26.5.88). Lov av 8. juli 1988. 
(Jf. sakene l og 2.) 

4. Oppnevning og sammensetning av Kla
genemnda for petroleumsskatt m.v. End
ring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skatt
legging av undersjøiske petroleumsfore
komster m . v. (Petroleumsskatteloven). 
(Vedlegg: Utdrag av kjennelse avsagt 15. 
juni 1987 av Klagenemnda for petro
leumsskatt.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 495, Innst. O. 74, 0.
tid. 678-681 (26.5.88), Besl. O. 81, L.tid. 96 
(2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid . 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1802 4802 Kartlegging av kontinental

sokkelen 
1805 Opprydding på havbunnen 

i Nordsjøen 

2. Den norske stats oljeselskap a.s. tiltredel
se av drivverdighet for Statfjord nord og 
Statfjord øst. 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 795, Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg l, S.tid. 2060 
(16.12.88). 

3. Utbygging av Draugenfeltet og lokalise
ring av drifts- og basefunksjoner for felte
ne Draugen og Heidrun. 
(Vedlegg til St.prp: l. Utbyggingsorgani
sasjoner. 2. Omregningsfaktor og brenn
verdier. Vedlegg til innst.: Brev av 
14.12.88 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen vedr. disponering av gass fra 
Draugenfeltet.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 795, Bud
sjett-innst. S . 8. Tillegg 2, S.tid. 2082-2125 
(19.12.88). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 

uttalelse datert 8. desember 1988 vedrø
rende driftsorganisasjonen for Heidrun. 
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Ref. S.tid. 1783 (8.12.88), og vedtatt sendt 
energi- og industrikomiteen. 
(Jf. I sak 3.) 

2. Tidligproduksjon på Heidrunfeltet. (End
rede forutsetninger.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 77, 
S.tid. 2074-2082 (19.12.88). 

3. Forslag fra Tora Aasland Houg om tildelte 
rettigheter vedrørende Snorre-feltet. 
(Forslag om utsettelse av feltutbygging.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 8.12.88 fra Ol
je- og energidepartementet til energi- og 
industrikomiteen om status for prosjektet 
og konsekvensene ved en utsettelse.) 
Dok. 8:6, ref. S.tid. 1093, Innst. S. 92, S.tid. 
2643-2648 (16.2.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Apning av Barentshavet Syd for letevirk
somhet. 
(Vedlegg: Høringsuttalelser til konse
kvensutredning om åpning av Barentsha
vet Syd, Troms Il, Troms Ill, og sydlig del 
av Finnmark Vest for petroleumsvirk
somhet. Vedlegg til innst.: Brev av 8. mai 
og notat av 2. mai 1989 fra Olje- og energi
departementet.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 216, 
S.tid. 4197-4221 (7 .6.89). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Forslag fra Tora Aasland Houg om å inn
stille all petroleumsvirksomhet i Barents
havet. 
Dok. 8:36, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 217, 
S.tid. 4197-4221 (7.6.89). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om 7,5% re

duksjon i vår oljeproduksjon som ikke fø
rer til lavere produksjon innen OPEC og 
dermed høyere oljepriser, S.tid. 74-75 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Charles Remø om erstatning 
til fiskarar for ulemper ved petroleums
verksemda, S.tid. 75 (12.10.88). 

3. Gr.spm. fra Arnljot Norwich om omfanget 
av og fremdriften av letevirksomheten 
utenfor Nord-Norge, S. tid. 769-771 
(10.11.88). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om grunnbo
ring med tanke på oljeleting i Skjær
gårdsparken i Aust-Agder, S.tid. 1013-
1014 (23.11.88). 

5. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om kon
sekvensene av vedtaket om ikke å sette i 
gang tidligproduksjon på Heidrun-feltet, 
S.tid. 2486-2487 (1.2.89). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å bed
re sikkerheten ved oljeboring fra Treasure 
Saga, S.tid. 2487-2488 (1.2.89). 

7. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om det sam
lede utbyggingsnivået i Nordsjøen er for 
høyt i forhold til de forventede gassavset
ningsmuligheter, S.tid. 2529 (8.2.89). 

8. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Re
gjeringen vil overveie å flytte saker om 
oppdrag i forbindelse med petroleums
virksomheten til Næringsdepartementet, 
S.tid. 2609 (15.2.89). 

9. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om stopp i 
boreaktiviteten på midtnorsk sokkel og 
den vanskelige sysselsettingssituasjonen, 
S.tid. 3364, 3411-3412 (26.4.89 og 3.5.89). 
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PERSONBESKATNING 

Omfatter bl.a.: Ektefelle beskatning og familiebeskatning. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, SKATTEFRADRAG, 
SKATIELOVER, SKATTER. 

1985-86 
U. Alminnelige saker: 

l. Sjømannsskatt for 1986. 
St. prp. 11, Innst.S. 17, ref. S.tid. 241, S.tid. 
805 (25.11.85). 

2. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. 
(2 forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialis
tisk Venstreparti om Økning i inntekts
skatt og formuesskatt - ikke bifalt.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
s. tid. 2523-2632 (29.4.86). 

3. Gjennomføringen av jordbruksoppgjøret 
1982-84 m.v. 
(Vedlegg: Produktivitetsutviklingen 
jordbruket.) 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 212, 
S.tid. 3072-3094 (6.6.86). 
(2 forslag vedr. ektefelledelt beskatning 
og ligning, l fra Sigurd Verdal sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I, l fra Kåre Cjønnes bifalt med 
68 mot 55 stemmer.) 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, lnnst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
(l forslag om 2 pst. særskatt - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eli Arnstad om skjønnsmes
sig fastsetting av kvinnelige bønders inn
tekt, S.tid. 724-725 (20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å innføre 
friinntekt for hjemmeværende ektefeller 
som vil ta deltidsarbeide, S. tid. 2202 
(12.3.86). 

3. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om å fremme 
nye regler om ektefelledelt beskatning i 
felles bedrift før Stortingets behandling 
av Skattekommisjonens innstilling, S. tid. 
2802 (21.5.86). 

29 

IV. Lov saker: 

l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Inntektsbeskatning av bonus til fly
gere i luftforsvaret, forskuddstrekk når ar
beidsgiver selv innkrever sin godtgjørel
se, begrensning av gjenlevende ektefelles 
ansvar for avdødes skatt, skattefrihet for 
gevinster i Tallspillet Lotto, skattlegging 
av inntekt fra ektefeUes bedrift.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 85, Innst. O. 21, O.tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 

2. Endringer i lov av 21. mars 1947 nr. 2om 
skattlegging av sjømenn og lov av 19. juni 
1969 nr. 71 om særregler for skattlegging 
av aksjeselskaper og aksjonærer. (End
ringer i sjømannsskatteloven vedr. rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling, retting, 
utpanting for sjømannsskatt i inntekt i 
land, overføring til utenlandsk skatte
myndighet av feilaktig trukket sjø
mannsskatt og endringer i aksjeskattelo
ven vedr. innføring av en registrerings
ordning for aksjeselskaper som driver ny 
virksomhet - vilkår for bruk av reglene 
om aksjonærbidrag.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 173, Innst. O. 39, 
O.tid. 255-256 (24.4.86), Besl. O. 45 og 46, 
L. tid. 35 (22.5.86). Lov av 6. juni 1986. 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Skat
tefritak ved etterlønn og etterpensjon ved 
arbeidstakers død.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 
O.tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 76, L.tid. 
46-47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
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1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt. Ingen forslag til forskuddsskatte
trekk ble bifalt - jf. sak 3.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 1.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Endringer i vedtak om formues- og inn

tektsskatt til staten for inntektsåret 1986, 
og vedtak om forskudd på formues- og 
inntektsskatt til staten for inntektsåret 
1987. (Beskatning av kapitalforsikrings
utbetaling fra utenlandsk selskap. Re
duksjon i skattesatsen for personlige 
skattytere etter petroleumsskatteloven.) 
St.prp. 59, ref. S .tid. 2396, Innst. S. 114, 
s. tid. 2718-2725 (31.3.87). 

2. Forslag fra Solveig Sollie, Harald Synnes 
og Per Aas datert 19. februar 1987 angåen-

de skattefri ferieinntekt for barn av ale
neforeldre. 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2462, Innst. S. 136, 
S.tid. 3049-3051 (5.5.87). 

3. Storfjord formannskap sender uttalelse 
om enslige pendleres skatteforhold. 
Ref. S.tid. 3083 (5.5.87), og vedlagt proto
kollen. 

4. Reformer i personbeskatningen. 
(Vedlegg: l. Kap. O i Skattekommisjonens 
utredning. Personbeskatning - Sammen
drag. 2. Orientering om høringsuttalelse
ne. 3. Utredning fra advokatfirmaet Kref
ting, Løchen, Ødegård og Sandven om de
ling av personlig næringsdrivendes inn
tekt.) 
St.meld. 35, ref. S. tid. 2555, lnnst. S. 258, 
s. tid. 4007-4065 (11.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9. april 1987 og vedtatt sendt 
finanskomiteen 22. mai 1987: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for et regelverk og 
kontrollapparat som sikrer likebehand
ling av skattlegging av naturalytelser fra 
alle arbeidsgivere uavhengig om disse er 
private eller offentlige.· 
S.tid. 3370 (22.5.87), Innst. S. 258, S.tid. 
4064-4065 (11.6.87). 
(Jf. SÆRAVGIFTER IV, sak 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Astrid NØklebye Heiberg om 

beskatning av inntekt for barn av enslige 
forsørgere, S .tid. 2393 (4.3.87). (Trukket til
bake) 
(Jf. Il, sak 2.) 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Ektefelledelt beskatning i felles be
drift, bortfall av skattefritak for hjem
vendte norske statsborgere.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 11, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Inntektsfradrag for barn som har 
arbeidsinntekt og lignes for underholds
bidrag og barnepensjon.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 283, Innst. O. 76, O. 
tid. 441-442 (29.5.87), Besl. O. 77, L.tid. 81-
82 (3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) Bud
sjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finansde
batten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skattelikningen 
for inntektsåret 1985. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett- innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte-og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

(Jf. neste sak.) 
3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988. B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport for inntektsåret 
1988. (Endring i vedtak av 5.11.87, grunnet 
endret sats for fellesskattøret.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1548-
1549 (7.12.87). 
(Jf. I, sak l og Il, sak 1.) 

4. Revidert nasjonalbudsjett 1988. 
(Vedlegg til st.meld.: l. Økonomiske virk
ninger av deling av næringsdrivendes 
inntekt i en bedriftsdel og en persondel. 
2. Aktuelle bakgrunnstabeller. 3. Historis
ke bakgrunnstabeller. Vedlegg til innst.: 
Mindretallsforslag.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3249, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4311-4376 (13.6.88). 
(54 forslag, hvorav 52 ikke bifalt og 2 fra 
Harald Synnes om salg av eiendommer 
fra henholdsvis Direktoratet for statens 
skoger og NSB, bifalt.) 

ru. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om straff 

for ikke å oppgi til ligningsmyndighetene 
forskjell mellom markedsverdi og leiever
di for leie av bolig fra arbeidsgiver, S.tid. 
106 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om poli
tianmeldelse av leietakere i statens boli
ger dersom de ikke oppgir til lignings
myndighetene at leien ligger langt under 
markedsleien, S. tid. 722-723 (18.11.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Innføring av toppskatt, helsedelsavgift til 
folketrygden, beskatning av livrenter og 
rimelige lån fra arbeidsgiver, skattefra
dragssatsene ved sparing og forsikring, 
standardfradragene.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 4,5,7, L.tid. 7-11 
(7 .12.87), Besl. L. l Oagtingsanmerkning), 
O.tid. 187 (14.12.87), Besl. O. 27, ref. L.tid. 
13 (16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(19 forslag fremmet i Odelstinget under l. 
gangs behandling, herav l fra Bjørn Tore 
Godal bifalt og l fra Anders Talleraas 
sendt Stortinget. 9 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland bifalt.) 
(Jf. SKATTEFRADRAG Il, sak 1.) 

2. Forslag fra Jo han C. Løken datert 4. feb
ruar 1988 om endring i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven), lov av 21. november 1952 nr. 
2 om betaling og innkreving av skatt og 
lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor
valtning. (Skattefradrag for avkastning 
på sparedelen av livsforsikring (kapital
forsikring).) 
(Vedlegg til innst.: l Brev av 1.3.88 fra 
Norges Forsikringsforbund til finansko
miteen. 2. og 3. Brev av 24.3.88 og 4.5.88 fra 
Finansdepartementet til finanskomi
teen.) 
Dok. 8:22, ref. O.tid. 270, Innst. O. 71, 0.
tid. 681-691 (26.5.88), Besl. O. 82, L.tid. 96-
97 (2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l ikke bi
falt og l fra Kjell Furnes sendt Stortinget
se FORSIKRING Il, sak 5. l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under 
debatten - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St. prp. l: l. Skatteligning en 
for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjettinnst.: Oppsum
mering av forslag fra mindretallet angåen
de de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

3. Endring i vedtak om forskudd på for
mues- og inntektsskatt for inntektsåret 
1989. (Adgang til å framføre underskudd 
ved beregning av toppskatten.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 2136-
2189 (salderingsdebatt 20.12.88). 
(Jf. sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Charles Remø om skattefritak 

for overskudd på diettgodtgjørelse under 
tjenestereise utover 50 dager, S.tid. 407 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om beskat
ning av sparemåten obligasjonsfond, 
S.tid. 489 (2.11.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Forenkling av standardfradragene, 
toppskattgrunnlaget, heving av fribeløpe
ne for renteinntekter og forsikringsspa
ring, innføring av en trygdeavgift, skatte
frihet for sjøfolk på NIS-skip og bosatt 
utenfor Norden.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. O. 7-15, L.tid. 9-16 
(14.12.88). Lover av 23. desember 1988. 
(13 forslag i Odelstinget og 8 i Lagtinget
ingen bifalt. ) 
(Jf. IV, 3.) 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Prøveprosjekt med forenklet selv
angivelse, endr. i skattlegging av obliga
sjonsfond, skattereglene om grunnfonds
bevis, konsernbidrag, overføring av skat
teposisjoner og omdanning av gjensidige 
livsforsikringsselskapers sikkerhetsfond 
til egenkapitalfond m.v., boligbeskatning 
ved avhendelse av bolig etter separasjon 
eller skilsmisse.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18 (pkt. l, 2, 3 og 5), ref. O.tid. 13, 
Innst. O. 11, O.tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), 
Besl. O. 18-21, 24, L. tid. 16-17 (14.12.88). 
Lover av 23. desember 1988. 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. 
(Skattebetalingsloven og aksjegevinst
beskatningsloven.) 
(Pkt.ene 4, 6 og 8: Skattefritak for arbeids
givers tilskudd til ansattebarnehager. 
Skattebegrensningordning for skattytere 
som mottar avtalefestet pensjon. 
Inntektsfradrag for barn som lignes for 
underholdsbidrag, barnepensjon m.v.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 13, Innst. O. 40, O.tid. 
341-343 (11.4.89), Besl. O. 59, 60, 61, L.tid. 
50 (24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 
(Jf. IV, 1.) 
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PERSONVERN 

Omfatter bl.a.: Databanker, Datatilsynet, personregisterl.aven, statistikklaven, telefonavlyt
tingslaven, umyndiggjørelsesloven, vergemålsloven. 
Se også: RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
473 Datatilsynet 

(l forslag fra Kjellbjørg Lunde oversendt 
Regjeringen, se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. 
Hagen datert 20. juni 1985 om begrens
ning i bruken av personnummer. 
Dokument 8:15 (1984-85), ref. S.tid. 241, 
Innst. S. 23, S.tid. 1294-1295 (4.12.85). 
(Oversendt Regjeringen.) 

2. Datatilsynets årsmelding 1~84. 
(Vedlegg: l. Lov om personregistre m.m. 
av 9. juni 1978 nr. 48. 2. Forskrifter til lov
en av 21. desember 1979 og 10. mars 1981. 
3. Uttalelser fra det nordiske datasjefmøte 
1984 om pressens databaser. 4. Ram
mekonsesjon for lyd- og billedopptak. 5. 
Utfyllende regler for Oslo politikammers 
registre over prostituerte.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1268, Innst.S. 87, 
S.tid. 1969-1975 (6.2.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om et vurde
ringsskjema for rapportering om eksper
ter og fredskorpsdeltakere, S.tid. 476-477 
(8.11.85). 

2. Sp.spm. fra Kari Garmann om registre
ring av mødre under 18 år, S.tid. 1950 
(5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Kari Garmann om å sikre 
personvernet ved dataregistrering til 
bruk ved forskning, S.tid. 2057 (19.2.86). 
(Trukket tilbake). 

4. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om en under
søkelse for Morgenbladet som viser at en 
kan få private opplysninger om andre ved 
bruk av personnummer, S.tid. 2104 
(26.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov 22. aprill927 nr. 3 om ver
gemål for umyndige m.m. (Bestemmelse
ne om tilsetting og avlønning av fast for
mann i overformynderiet, og om overfor
mynderiets forvaltning av umyndiges 
midler.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 291, Innst. O. 54 
(ikke-beh.), O.tid. 359 (11.6.86). 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

473 Datatilsynet 

U. Alminnelige saker: 
l. Datatilsynets årsmelding 1985. 

(Vedlegg: l. Lov om personregistre m.m. 
av 9. juni 1978 nr. 48. 2. Forskriftene til lo
ven av 21. desember 1979 og 10. mars 1981. 
3. Deklarasjon om overføring av data over 
landegrenser. 4. Convention for the pro
tection of individuals with regard to auto-
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matic processing of personal data. 5. Per
sonkontrollregister ved klareringsmyn
digheter i sivil statlig forvaltning. 6. SYS
BARN - system for barnehelse og vaksi
nasjonskontroll. 7. Konsesjon for Aften
postens database- A-tekst.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 108, 
S.tid. 2763-2764 (1.4.87). 

2. Datatilsynets årsmelding 1986. 
(Vedlegg: l. Loven. 2. Forskriftene. 3. 
Konsesjon for bedriftshelsetjenesten. 4. 
Konsesjon for EDB-registre på sosialsek
toren. 5. Konsesjon for GIS-skolenivå. 6. 
Konsesjon for kredittopplysningsvirk
somhet.) 
St.meld. 50, ref. S .tid. 2999, Innst. S. 174, 
S.tid. 3486-3487 (27 .5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om politiets 

overvakingsteneste har hatt ein hemme
leg instruks som har gitt heimel for poli
tisk overvaking, S.tid. 260-261 (22.10.86). 

2. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om nedgra
dering av den hemmelege delen av MeU
bye-utvalet si innstilling om overvakings
tenesta, S.tid. 295-296 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Marit Rotnes om en krigs
pensjoneringssak hvor søkerens politiske 
tilhørighet er trukket fram, S.tid. 311 
(29.10.86). 

4. Sp.spm. fra Age Hovengen om et såkalt 
psykoseregister som nå skal over på data 
og om personvernet bør settes til side, 
S.tid. 3360-3361 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 22. april1927 nr. 3 om ver

gemål for umyndige m.m. (Bestemmelse
ne om tilsetting og avlønning av fast for
mann i overformynderiet, og om overfor
mynderiets forvaltning av umyndiges 
midler.) 
Ot.prp. 62 (1985-86), ref. O.tid. 291 (1985-
86), Innst. O. l, O.tid. 6-7 (4.11.86), Besl. O. 
4, L.tid. 5 (12.11.86). 
Lov av 5. desember 1986. 

2. Endringer i personregisterloven. (FØyen
u tredningen.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 231, Innst. O. 64, O. 
tid. 391-395 (27 .5.87), Besl. O. 69, L. tid. 76 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Buds-jett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
473 Datatilsynet 

U. Alminnelige saker: 
l. Datatilsynets årsmelding 1987. 

(Vedlegg: l. Lov om personregistre. 2. 
Forskriftene. 3. Konsesjon til å drive ad
resserings- og distribusjonsvirksomhet. 4. 
Short summary of the annua! report. 5. 
Europarådskonvensjonen om personda
tabeskyttelse. 5. Guidelines.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 236, 
S.tid. 3674- 3678 (31.5.88). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kva jus

tisministeren vil gjere for å få avdekka 
omfanget av den etterretningsverksemda 
arbeidarrørsla har drive, S.tid. 57-58 
(14.1 0.87). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om overvåking på politisk 
grunnlag (utsatt da justisministeren ikke 
var til stede - jf. neste sak), S. tid. 655 
(16.11.87). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om overvåking på politisk 
grunnlag, S.tid. 705-709 (17.11.87). 

4. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om uten
landske bedrifters overtakelse av store de
ler av kredittopplysningsmarkedet i Nor
ge, og om det er ak~eptabelt at det selges 
databaser med opplysninger om norske 
privatpersoner til utenlandske selskaper, 
S.tid. 1580-1581 (9.12.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om 

ligningsforvaltning (ligningsloven). (Of
fentlige organers plikt til å gi kontrollopp
lysninger til ligningsmyndighetene.) 
Ot.prp. 17, pkt. 8, ref. O.tid. 90, Innst. O. 
38, O.tid. 404-407 (12.4.88), Besl. O. 59, 
L.tid. 63 (18.4.88). Lov av 29. april1988. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 



-439-

2. Endringer i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv 
og i lov 22. april1927 nr. 3om vergemål for 
umyndige. (Arvelovens regler om stadfes
telse av testamenter og reglene om revi
sjon og desisjon av overformynderiregn
skaper i vergemålsloven.) 

Personvern 

Ot.prp. 61, ref. O.tid. 557, Innst. O. 97, 0.
tid. 886-887 (9.6.88), Besl. O. 109, L.tid. 113 
(14.6.88). Lov av 24. juni 1988. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1989. 2. Om 
tiltak iverksatt i medhold av kap. Il. og Ill. 
i lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsy
nings- og beredskapstiltak m.v. i 1987. 3. 
Vedlegg til regulering av embedsdistrik
ter (domssogn) m.m.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
473 Datatilsynet 

n. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for Datatilsynet 1988. 

(Vedlegg: l. Lov om personregistre. 2. 
Forskriftene. 3. Tiltaksplaner. 4. Konse
sjon adgangskontrollsystem. 5. Standard
vilkår for bruk av adgangskontrollsystem. 
6. Standardvilkår for bruk av adgangs
kontrollsystem (engelsk). 7. Konsesjon 
for fellesdelen av datsos og prhis.) 
St.meld. 33, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 240, 
S.tid. 4444-4446 (12.6.89). 

2. Arsmelding for 1988 fra Stortingets om
budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). (Offentliggjøringen av 
navn på personer som er mistenkt for 
lovbrudd.) 
Dok. 4, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 262, S.tid. 
4457-4458 (12.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Sør

Afrikas konsul i Norge som benytter et 
ansettelsesskjema for personopplys
ninger som er i strid med norsk lov, S.tid. 
2214-2215 (11.1.89). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om Kredit
tilsynets taushetsplikt, S.tid. 3423 (3.5.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om et 
prøveprosjekt for et sentraU dataregister 
for sykdoms- og skadestatistikk på lands
basis, S.tid. 3425 (3.5.89). 

4. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om vei
myndighetene i Trondheim som vil unn
late å sette opp skilt i forbindelse med nye 
kameraer for elektronisk TV-overvåking 
av trafikken, S.tid. 3430-3431 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
L Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Prøveprosjekt med forenklet selv
angivelse - forholdet til tredjemanns opp
gaveplikt.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18 (pkt.l), ref. O.tid. 13, Innst. O. 
11, O.tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), Besl. O. 18 
og 24, L.tid. 16-17 (14.12.88.) Lover av 23. 
desember 1988. 

2. Lov om offisiell statistikk og Statistisk 
Sentralbyrå ( statistikkZoven). 
(Vedlegg: Brev 9. august og 17. august 
1988 fra Statistisk Sentralbyrå om NOU 
1988: 19. Høringsuttalelse. Særskilt ved
legg: NOU 1988: 19 Lov om offisiell stati
stikk og Statistisk Sentralbyrå. Leder 
Eivind Erichsen.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 352, lnnst. O. 97, 
O.tid. 731-741 (5.6.89), Besl. O. 117, L.tid. 
85-86 (12.6.89), Besl. L. 9, O.tid. 841 
(16.6.89), Besl. O. 132, ref. L.tid. 97 
(16.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(5 forslag i Odelstinget, hvorav 4 bifalt, 
henholdsvis l fra Tora Aasland Houg og 3 
fra Marit Nybakk. 2 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Inger Koppernæs pva. H, KrF 
og Sp bifalt.) 
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PETROKJEMISK INDUSTRI 

Se også: INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING, NORSK HYDRO AS 

1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Statoils overtakelse av Norsk Hydros eier

andeler i Rafinor og IlS Norpolefin. 

St.prp. 73, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 195, 
S.tid. 3392- 3393 (19.5.88). 
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POLAROMRÅDER 

Omfatter bl.a.: Antarktis, Arktis, BjørnøYa, Bouvet-øYa, Jan-Mayen, nordområdene, Norsk po
larinstitutt. 
Se også: SVALBARD. 

1985-86 

I. Budsjettsaker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og MiljØVerndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.85 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (Om lovens gyldighet for 

Svalbard, Jan Mayen, Bouvet-øya, Peter 
Is ØY og Dronning Mauds land.) 
Ot.prp. 78 (1984-85), ref. O.tid. 511 (1984-
85). (Fremmet på nytt ved Ot.prp. 6 - se 
neste sak.) 

2. Lov om endringar i lov 30. mai 1975 nr. 20 
om tomtefeste. (Om lovens gyldighet for 
Svalbard, Jan Mayen, Bouvet-øya, Peter 
Is ØY og Dronning Mauds land.) (Jf. 
Ot.prp. 78 (1984-85).) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
136-152 (20.2.86), Besl. O. 32, L.tid. 26-27 
(25.2.86). Lov av 14. mars 1986. 
(l forslag fra Kari Garmann framsatt i 
Odelstinget - bifalt, l forslag framsatt i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.86 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap. : 
480 Svalba rdbudsjettet 

1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1412 og 4412 på stats-

budsjettet for 1986. (Program for miljøver
nundersøkelser i tilknytning til oljevirk
somhet under ledelse av Polarinstituttet 
(MUPS), støtte til Monica Kristensens syd
polekspedisjon.) 
St.prp. 44, ref. S.tid. 982, Innst. S. 49, S.tid. 
1579 (9.12.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om problem 

som smelting av polisen fører med seg, 
S.tid. 2328-2329 (18.2.87). 

2. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om oljelei
ting i dei sårbare arktiske områda og dei 
miljømessige konsekvensar, S.tid. 2730-
2731 (1.4.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

m. Spørsmål: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Miljøverndepartementet 
og Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.87 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 

l. Sp.spm. fra Finn Knutsen om bygging av 
kai på Jan Mayen, S.tid. 717 (18.11.87). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.1988 for 
landkart over polare strøk. ) 

Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1471 4471 Norsk Polarinstitutt 
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POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 

Omfatter bl.a.: Grensekommissær, lensmenn, avervåkingstjenesten, riksadvokaten, statsadvoka
ten. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, INNVANDRERE, KRIMINALOMSORG, LOTTERI OG 
SPILL, REDNINGSTJENESTE, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIV
NING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
412 Påtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 Politiskolen 
444 3444 Politiintendanturen 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

(l forslag fra Kjellbjørg Lur..de og l forslag 
fra Carl I. Hagen oversendt Regjeringen, 
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

D. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Bl.a. kap. 440 
Politiet og kap. 446 Lensmannsetaten - til
leggsbev. som følge av lønnsendringer og 
forskuttering av nye stillinger.) 
St.prp. 29, Innst. S. 45, S.tid. 1589-1591 
(12.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om opp
læring av personell for bidragsinnkrev
jing ved lensmannskontora, S.tid. 1292 
(4.12.85). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om å stoppe 
den meningsløse bruk av penger til det 
daglige vaktholdet av Arnold Juklerød, 
S.tid. 1871 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om begrens
ninger i yrkessammenheng slik at en po
lititjenes.temanns ektefelle ikke kan drive 
handelsvirksomhet eller ha agentur for 
forsikringsvirksomhet i politidistriktet 
uten politimesterens samtykke, S. tid. 
1934 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Helen Bøsterud, framsatt av 
Jørgen Kosmo, om justisministeren stiller 
seg bak den personalpolitikk som er ut
øvet overfor beredskapstroppen ved Oslo 
Politikammer, S.tid. 2023-2024 (12.2.86). 

5. Sp.spm. fra Oddrunn Pettersen om be
manningsproblemer ved en rekke politi
kamre i Finnmark, S.tid. 2204 (12.3.86). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om det er pla
ner om å flytte funksjo1,1er og stillinger 
ved Bodø politikammer til Tromsø, S. tid. 
2204-2205 (12.3.86). 

7. Sp.spm. fra Age Ramberg om å innføre re
gistreringsplikt for haglgevær, S.tid. 2206 
(12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om politibe
slag i dokumenter forfatteren Kjell Fjør
toft har benyttet som kildemateriale i sitt 
historiske forfatterskap, S.tid. 2351-2352 
(9.4.86). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om verving av nord
menn som leiesoldater for «contras» i Ni
caragua, S.tid. 2421 (16.4.86). 

10. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om påstått 
politivald ved Bergen politikammer, 
S.tid. 2800-2801 (21.5.86). 

11. Sp.spm.fra Jørgen Kosmo om å styrke tra
fikksikkerheten gjennom bedre over
våking, S.tid. 2960-2961 (4.6.86). 
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IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om po
litiet og i lov av 16. juni 1961 nr. 7 om lens
menn. (Opphevelse av bestemmelsen om 
ektefellers og familiemedlemmers ad
gang til å drive privat ervervsvirksomhet 

og av særbestemmelser om tilsetting av 
lensmenn.) 
Ot.prp. 69, ref. O.tid. 358, Innst. O. 71, 
O.tid. 442-444 (13.6.86), Besl. O. 71, L.tid. 
43 (18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
412 Påtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 Politiskolen 
444 3444 Politiintendanturen 
445 FremmedkontroUen 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

(l forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn ved
tatt sendt Regjeringen se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

for 1986 under kap. 440 Politiet og kap. 
446 Lensmannsetaten til Økt trafikkinn
sats. 
St.prp. 17, ref. S.tid. 254, Innst. S. 15, S.tid. 
333 (4.11.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 412, 
opprettelse av embete som assisterende 
riksadvokat, kap. 440, økt overtidsbruk i 
forbindelse med fremmedsaker, kap. 442 
Politiskolen, kap. 446 Lensmannsetaten.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12. 86) 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 440, 445 og 446, lønnsregule
ringer.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Un
derbringelse av asylsøkere, trafikksikker
heten i lensmannsetaten.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 

(l forslag - ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
440 Politiet 
446 Lensmannsetaten 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å forhindre 

skandaler som den en opplevde i forbin
delse med statsminister Thatchers besøk i 
Oslo, S.tid. 37-38 (8.10.86) 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om utbed
ring av en rekke mangler ved Nordmøre 
politikammer, S.tid. 54-55 (15.10.86). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om politiets 
overvakingsteneste har hatt ein hemme
leg instruks som har gitt heimel for poli
tisk overvaking, S.tid. 260-261 (22.10.86). 

4. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei øving 
neste haust der fengselsplassar skal tøm
mast for å gi plass for omlag l 000 såkalla 
femtekolonnistar, S.tid. 294-295 (29.10.86). 

5. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om nedgra
dering av den hemmelege delen av Mell
bye-utvalet si innstilling om overvakings
tenesta, S.tid. 295-296 (29.10.86). 

6. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å skaffe 
Nordmøre politikammer en tidsmessig 
tjenestebåt, S.tid. 298 (29.10.86). 

7. Sp.spm. fra Annelise Høegh om at sosial
kontorene har taushetsplikt overfor poli
tiet om hvor en asylsøker oppholder seg, 
etter at asylsøknaden er avslått, S.tid. 298-
299 (29.10.86). 

8. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om politiet 
si handsaming av saka om forureining 
frå Titania AlS i Sokndal, S. tid. 566 
(12.11.86). 

9. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om at 
politiet har blandet seg inn i en konflikt 
ved Snarkopi AlS i Oslo, S.tid. 568 
(12.11.86). 

10. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om Oslo poli
tikammers prioriteringer ved å håndheve 
åpningstidsloven, men henlegge straffe
saker pga. manglende kapasitet, S.tid. 
795-796 (19.11.86). 
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11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om gjennom
trekken av jurister i politiet, S.tid. 998-999 
(26.11.86). 

12. Sp.spm. fra Svein Alsaker om henleggelse 
av anmeldte straffesaker til tross for at 
saksforholdet er på det rene og gjernings
mannen kjent, S.tid. 1626-1627 (10.12.86). 

13. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om krimi
nalsjefens forslag om «styrt borgervern» i 
Oslo, S.tid. 1627-1628 (10.12.86). 

14. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å bedre ar
beidssituasjonen ved Asker og Bærum po
litikammer som følge av Økende antall 
asylsØkere, S.tid. 1628-1629 (10.12.86). 

15. Sp.spm. fra Gudmund Restad om overfø
ring av polititjenesten i Frei kommune fra 
Averøy og Frei lensmannskontor til Nord
møre politikammer, S.tid. 1988 (14.1.87). 

16. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om samar
beid mellom politi og Oslo Sporveier for å 
forsterke vaktholdet på T-banen, S. tid. 
2078 (28.1.87). 

17. Gr.spm. frå KjellbjØrg Lunde om høgare 
prioritet hos politiet av etterforsking ved 
brot på forureingslova, S.tid. 2135-2136 
(4.2.87). 

18. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å øremerke 
stillinger ved politiembetene for å ta seg 
av straffbar pornografi og videovold, 
S.tid. 2124-2125 (4.2.87). 

19. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om klage på 
gjennomføringen av trafikkontrollen sist 
høst, S.tid. 2218-2219 (11.2.87). 

20. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om å gjera 
Hemsedal til eige lensmannsdistrikt, 
S.tid. 2340-2341 (18.2.87). 

21. Sp.spm. fra Helga Haugen om beman
ningen ved Grimstad politistasjon, S.tid. 
2341 (18.2.87). 

22. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Kristin Halvorsen om at politimeisteren i 
Oslo råder utlendingar å gå med legiti
masjon, S.tid. 2384-2385 (4.3.87). 

23. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om anledning 
for Stortinget til å drøfte hovedprinsippe
ne for regulering av lensmannsdistrikt, 
S.tid. 2536-2537 (11.3.87). 

24. Sp.spm. fra Tora Houg om overvåkings
politiet i Nord-Norge som har vært i kon
takt med en kvinne som brevveksler med 
en tidligere russisk krigsfange, S.tid. 2566 
(18.3.87). 

25. Gr.spm. fra Harald Ellefsen om grensed-

ragning mellom lovlig og ulovlig medvirk
ning i kriminalitetsbekjempelsen ved 
opprettelse av private vaktordninger el
ler ordensvern, S.tid. 2765-2767 (1.4.87). 

26. Spørsmål ved møtets slutt frå KjellbjØrg 
Lunde om skyteepisoden i Trondheim natt 
til søndag 29.mars 1987 og informasjon 
frå politiet til presse og kringkasting, 
S.tid. 2767-2771 (1.4.87). 

27. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om bedring av bemanningssituasjonen 
for politi- og lensmannsetaten i Finn
mark, S.tid. 3013-3014 (29.4.1987). 

28. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å styrke 
bemanningen innen tollvesen og politi i 
Trondheim, som ledd i kampen mot 
byens Økende narkotikaproblemer, S.tid. 
3093-3094 (6.5.1987). 

29. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om henleggel
se av saker som vandalisme, biltyveri og 
hærverk til tross for kjente forøvere som 
er tatt på fersk gjerning, S.tid. 3347-3348 
(20.5.1987). 

30. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde, framsatt av 
Arent M. Henriksen om politiet som stor
rna Stortorvets Gjæstgiveri for å arrestere 
ein person, S.tid. 3349 (20.5.1987). 

31. Sp.spm. fra Mona Røkke om hvilke lens
mannsdistrikter vil nyte godt av de 40 stil
lingene som er opprettet i forbindelse 
med behandlingen av trafikkmeldingen, 
s. tid. 3649 (3.6.87). 

32. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om politi
kontroll på skjenkesteder, S.tid. 3655-3656 
(3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeprosessloven (særskilte 

etterforskningsorganer.) (Vedr. saker som 
gjelder spørsmål om en embets- eller tje
nestemann i politi eller påtalemyndighet 
har begått en straffbar handling i tjenes
ten.) 
(Vedlegg til innst.: Korrespondanse mel
lom justiskomiteen og Justisdepartemen
tet mars-april 1987. Brev fra Riksadvoka
ten til Justisdepartementet datert 20. 
mars 1987. Brev fra Den norske Dommer
forening til Justisdepartementet datert 2. 
april 1987.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 8, Innst. O. 44, O.tid. 
286-303 (21.5.87), Besl. O. 58, L.tid. 48 
(29.5.87). Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S. tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

412 Påtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 Politiskolen 
444 3444 Politiintendanturen 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 Grensekommissær 
482 Politiberedskap 

(2 forslag bifalt og l forslag fra Harald El
lefsen vedtatt sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Brev datert 23. november 1987 fra justis

ministeren om offentliggjØring av Mell
byeutvalgets innstilling om den forebyg
gende sikkerhetstjeneste. 
Ref. S.tid. 914 (23.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. 
(Kap. 440 Politiet og kap. 446 Lensmanns
etaten - uforutsette utgifter i forbindelse 
med «Politivoldsaken» i Bergen, Kongs
berg Våpen-saken og asylmottak.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 938, Innst. S. 51, 
S.tid. 1630- 1631 (10.12.87). 

3. Arbeidstidsreformer i politiet og lens
mannsetaten - budsjettmessige konse
kvenser i 1987. 
St. prp. 45, ref. S.tid. 1177, Innst. S. 63, 
S.tid. 1668- 1669 (14.12.87). 

4. Forslag fra KjellbjØrg Lunde på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget 7. januar 1988: «Regjeringa 
vert oppmoda til å gjere framlegg om lov
festing av ubetinga påtale også ved tvang 
og truslar.» 
S.tid. 2055 (27.1.88) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(Jf. IV, sak 2.) 

5. Forslag fra Hanna Kvanmo, Arent M. 
Henriksen, Magnar Sortåsløkken, Tora 
Aasland Houg, Kjellbjørg Lunde og Theo 
Koritzinsky datert 15. oktober 1987 
angående overvåkings- og sikkerhetstje
nestens virksomhet. 
Dok. 8:5, ref. S. tid. 117, Innst. S. 98, S. tid. 
2197-2203 (17.2.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

6. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Budsjettstyring innen politi
og lensmannsetaten.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

7. l. Administrative tiltak i Justisdeparte
mentet, uaendingsdirektoratet og politiet 
i forbindelse med asylsøkermottaket. 2. 
Tilleggsbevilgning til Fylkesmannsembe
tene. 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 204, 
s. tid. 3400-3403 (20.5.88). 

8. Kontrollutvalgets årsberetninger og visse 
spørsmål innenfor overvåkings- og sikker
hetstjenesten. 
(Vedlegg: 1.-4. Årsberetninger for 1984, 
1985, 1986 og 1987 fra Kontrollutvalget for 
overvåkings- og sikkerhetstjenesten. 5. 
Klage til Kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten fra Folke
reisning mot Krig/Ikkevold. 6. Innberet
ning fra Kontrollutvalget for overvåk
nings- og sikkerhetstjenesten til For
svarsministeren vedrørende klage fra Fol
kereisning mot Krig/Ikkevold. 7. Innbe
retning fra Kontrollutvalget for overvå
kings- og sikkerhetstjenesten til Forsvars
ministeren vedrørende klage fra befa
lingsmann i forbindelse med klarerings
sak. 8. Instruks for Kontrollutvalget for 
overvåkings- og sikkerhetstjenesten. 9. 
Alminnelig instruks for Politiets Overvå
kingstjeneste (Overvåkingsinstruksen).) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 221 
(ikke-beh.), S.tid. 3435 (26.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kva jus

tisministeren vil gjere for å få avdekka 
omfanget av den etterretningsverksemda 
arbeidarrørsla har drive, S.tid. 57-58 
(14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om offent
liggjørelse av den hemmeligstemplede 
del av Mellbye-rapporten, S.tid. 94 
(21.10.87). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om CIA 
gjennom Forsvaret var med på å finansie
re den overvakings- og etterretningsverk
semda som Arbeiderpartiet og LO har 
drive med, S.tid. 104 (21.10.87). 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
taushetspliktsbestemmelsene i forholdet 
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mellom politiet og andre offentlige etater 
er gode nok, S.tid. 544-545 (11.11.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om Os
lo legevakt som har hatt et samarbeid med 
politiet i strid med legeloven, S.tid. 552-
553 ( 11.11.87). 

6. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om overvåking på politisk 
grunnlag (utsatt da justisministeren ikke 
var til stede - jf. neste sak), S. tid. 655 
(16.11.87). 

7. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om overvåking på politisk 
grunnlag, S.tid. 705-709 (17.11.87). 

8. Sp.spm. fra Svein Alsaker om branner, ar
beidsulykker og straffbare handlinger be
gått ombord i skip registrert i Norsk Inter
nasjonalt Skipsregister skal etterforskes 
av norske politimyndigheter, S.tid. 719-
720 (18.11.87). 

9. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om beman
ningsspørsmålet ved Kjøllefjord lens
mannskontor og andre lensmannskontor, 
s. tid. 920-921 (25.11.87). 

10. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om å avlaste 
politiet for oppgaven med å avskilte biler 
når avgift eller forsikring ikke er betalt, 
S.tid. 1282-1283 (2.12.87). 

11. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om skjer
ping av strafferammene for vold mot of
fentlig tjenestemann, S. tid. 1283-1284 
(2.12.87). 

12. Sp.spm. fra Nils O. Golten om liten be
manning ved Sund og Fjell lensmanns
kontor på Sotra, S.tid. 1578-1579 (9.12.87). 

13. Sp.spm. fra Mona Røkke om opplæring i 
sivile gjøremål for lensmannsetatens 
grunnkurselever ved Politiskolen, S. tid. · 
1969 (13.1.88). 

14. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Oslo politi
kammers manglende vilje til å etterforske 
straffbar pornografi og videovold, S.tid. 
1969-1970 (13.1.88). 

15. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om offenliggjØ
relse av Oslo politikammers «Ti på topp»
liste over de mest aktive kriminelle som 
ettersøkes av politiet, S. tid. 204 7-2048 
(27.1.88). 

16. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Oslo politi
kammers henleggelse av 5800 anmeldte 
saker, de fleste med kjent gjerningsmann, 
S.tid. 2048-2049 (27.1.88). 

17. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om nye lo
kaler for Nordmøre politikammer, S.tid. 
2181 (17.2.88). 

18. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om innføring 
av EDB ved en del av de større lensmanns
kontorene, S. tid. 2264-2265 (24.2.88). 

19. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om politiet 
som har gjennomført massekontroll av 

mørkhuda personar i aksjonen «Gyldig le
gitimasjon», S.tid. 2520 (16.3.88). 

20. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om poli
tiavlytting i en sak hvor det er mistanke 
om økonomisk kriminalitet, S. tid. 2611-
2612 (23.3.88). 

21. Sp.spm. fra Carl I. Hagen, framsatt av Ha
rald Ellefsen om tiltak for å hindre inn
brudd og hærverk i påsken, S.tid. 2613-
2614 (23.3.88). 

22. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om ein gull
smed i Stryn som er ilagt bot for å ha hen
ta tilbake varer som var stolne frå han, 
s. tid. 2886 (13.4.88). 

23. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om hvorfor 
det ikke er reist tiltale mot statsadvokat 
Svein Simonnæs etter suspensjonen, 
s. tid. 2982 (20.4.88). 

24. Sp.spm. fra Georg Apenes om en oppsum
mering av de efaringer en har etter debat
ten om påstander om forekommende 
maktmisbruk fra politiets side, S.tid. 3073-
3074 (27.4.88). 

25. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om Justis
departementet har gitt ekstralØyving til 
politivakthold i samband med ein lands
kamp i volleyball mellom Israel og Norge, 
S.tid. 3074- 3075 (27.4.88). 

26. Sp.spm. fra Helga Haugen om en avisar
tikkel i Agderposten for 19.4 om nedskjæ
ring med 45% av årets budsjetter for lens
mennene Aust-Agder, S.tid. 3075 
(27.4.88). 

27. Sp.spm. fra Brita Borge om to Lions-klub
ber i Sandefjord som har skaffet politiet et 
hjelpemiddel til 25 000 kr, men som poli~ 
tiet ikke kan ta imot, S.tid. 3075- 3076 
(27.4.88). 

28. Sp.spm. fra Brita Borge om vold og hær
verk i våre største byer og tettsteder og 
styrking av det alminnelige ordensvern, 
S.tid. 3076-3077 (27.4.88). 

29. Sp.spm. fra Eirin Faldet om når en kan 
vente et svar på politirolle-utvalgets ar
beid, S. tid. 3340-3341 (11.5.88). 

30. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om etterret
ningssamarbeid mellom Norge og Israel, 
S.tid. 3425-3426 (25.5.88). 

31. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen om demonstrasjon ved Rådhuset i for
bindelse med Oslo kommunes offisiell 
middag for Danmarks dronning Margre
the, S.tid. 4414-4417 (13.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i rettergangslovgiv

ningen m.m. (Lovfesting av taushetsplikt 
i straffesaker.) 
Ot.prp. 49 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 21, O.tid. 171-181 (10.12.87), 
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Besl. O. 25, L.tid. 20 (16.12.87). Lov av 18. 
desember 1987. 

2. Endringer i straffeloven (påtalereglene 
ved mishandling av barn, nåværende el
ler tidligere samlivspartner; adgangen til 
delegasjon av påtalekompetanse for kom
muner og fylkeskommuner). 

Ot.prp. 79 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
22, O. tid. 231-250 (7.1.88), Besl. O. 42, L.tid. 
25 (27 .1.88). Lov av 26. februar 1988. 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde oversendt 
Stortinget - se Il, sak 4.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap. : 
412 Påtalemyndigheten 
440 3440 Politiet 
442 Politiskolen 
444 3444 Politiets materielltjeneste 
446 3446 Lensmannsetaten 
447 Reinpolitiet i Finnmark 
448 (;rensekommisscer 
482 Politiberedskap 

(3 forslag fra H. Ellefsen pva. H., KrF og 
Sp. bifalt.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Kontrollutvalgets årsberetninger og visse 

spørsmål innenfor overvåkings- og sikker
hetstjenesten. (Vedlegg: 1.-4. Årsberet
ninger for 1984, 1985, 1986 og 1987 fra 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten. 5. Klage til Kontrollut
valget for overvåkings- og sikkerhetstje
nesten fra Folkereisning mot Krig/Ikke
vold. 6. Innberetning fra Kontrollutvalget 
for overvåknings- og sikkerhetstjenesten 
til Forsvarsministeren vedrørende klage 
fra Folkereisning mot Krig/Ikkevold. 7. 
Innberetning fra Kontrollutvalget for 
overvåkings- og sikkerhetstjenesten til 
Forsvarsministeren vedrørende klage fra 
befalingsmann i forbindelse med klare
ringssak. 8. Instruks for Kontrollutvalget 
for overvåkings- og sikkerhetstjenesten. 
9. Alminnelig instruks for Politiets Over
våkingstjeneste (Overvåkingsinstruk
sen).) 
St.meld. 50 (1987-88), ref. S.tid. 3249 (1987-
88), lnnst. S. 17, S.tid. 1909-1913 (15.12.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 440 Politiet og 
kap. 446 Lensmannsetaten.) 

St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S. 43, S.tid. 
19131915 (15.12.88). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desis
jon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Budsjettstyring innen politi
og lensmannsetaten.) 
Dok. l, ref. S .tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen på vegne av 
Fremskrittspartiets stortingsgruppe om 
tiltak mot hverdagskriminalitet og 
voldskriminalitet. 
Dok. 8:50, ref. S.tid. 4032-4033, og vedtatt 
ikke tatt under behandling av dette stor
ting. 

5. EDB i lensmannsetaten. 
St.meld. 56, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 261 , 
S.tid. 4446-4450 (12.6.89). 

6. Statsbudsjettet 1989. Norsk deltakelse i 
UNTAGs politistyrke i Namibia. Finansie
ring. 
St.prp. 133, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 294, 
S.tid. 5064 (19.6.89). 

7. Tillegg i bevilgningen for 1989 under kap. 
440 Politiet for å dekke politiets utgifter i 
forbindelse med asylsØkerbehandlingen. 
St.prp. 134, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 293, 
S.tid. 5064-5066 (19.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om de ubesatte 

stillinger ved Ranq. politikammer, S.tid. 
406 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å sikre 
avgjørende opplysninger om asylsøkere 
ved første avhør hos fremmedpolitiet, 
S.tid. 762 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Inger Pedersen om henleggel
se av straffesaker med kjent gjernings
mann pga. manglende etterforskningska
pasitet, S.tid. 782 (16.11.88). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om disponering 
av det Økte antall polititjenestemenn, 
S.tid. 782-783 (16.11.88). 
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5. Sp.spm. fra Gudmund Restad om ny poli
tibåt til Nordmøre politikammer, S.tid. 
1017-1018 (23.11.88). 

6. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om lens
mannskontorenes store restanser når det 
gjelder bidragsinnkreving, S.tid. 1337-
1338 (30.11.88). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om det vil 
bli reist siktelse mot Hem pel-firmaet, som 
brøt norsk lov og videresendte 15 tonn 
norsk tungtvann til India, S.tid. 1338 
(30.11.88). 

8. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om reak
sjon innen politiet på at de nye etterforsk
ningsorganer for vurdering av straffbare 
forhold innen politiet går ut over sin kom
petanse, S.tid. 2220-2221 (11.1.89). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om demon
stranter som ødela møte i Oslo bl.a. ved å 
kaste smørsyre, S.tid. 2422 (25.1.89). 

10. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å skilja ut 
Hemsedal som eige lensmannsdistrikt, 
S.tid. 2540 (8.2.89). 

11. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om en 
desperat narkoman som ikke ble innbrakt 
pga. at Oslo-politiet hadde spisepause, 
S.tid. 2540-2541 (8.2.89). 

12. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om politiet og 
påtalemyndigheten som har sløst bort 
millioner av kroner på tapte saker og hvil
ke konsekvenser dette vil få for priorite
ring mellom hverdagskriminalitet og så
kalt Økonomisk kriminalitet, S.tid. 2782-
2783 (8.3.89). 

13. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om proble
mer for politikamrene når det gjelder å 
planlegge sin innsats mot kriminaliteten, 
S.tid. 2786-2787 (8.3.89). 

14. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å tilføre 
Arendal politidistrikt flere sommervika
rer, S.tid. 3166-3167 (12.4.89). 

15. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om sam
menheng mellom havariet av Kielland
plattformen og narkotikadistribusjon fra 
Skottland til Norge, S.tid. 3167 (12.4.89). 

16. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om beman
ningsøkning i politi- og lensmannsetaten 
etter erfaringer med prøveprosjekt, S.tid. 
3266 (19.4.89). 
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17. Sp.spm. fra Svein Alsaker om overvåking 
og beredskap mot internasjonale terroris
ter, S.tid. 3267 (19.4.89). 

18. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å hindre 
at voldelige oppviglere hindrer lovlige mø
ter slik som i Arendal i april, S.tid. 3371 
(26.4.89). 

19. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om politiet 
si handtering av aksjonen Bellona hadde 
ved Titania, S.tid. 3415-3416 (3.5.89). 

20. Sp.spm. fra Bente Bakke om håndheving 
av dyrevernloven, S.tid. 3416 (3.5.89). 

21. Sp.spm. fra Knut Aurvelta om styrking av 
lensmannsetaten med flere UP-patruljer, 
S.tid. 3417 (3.5.89). 

22. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om kva slag 
restriksjonar departementet vil gå inn for 
når det gjeld sal og bering av haglgevær, 
S.tid. 3468-3469 (10.5.89). 

23. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om bruk 
av ØKOKRIM-gruppen til etterforskning 
av uregelmessigheter i en fagforenings
kasse i Skien, S.tid. 3469 (10.5.89). 

24. Sp.spm. fra Eirin Faldet om hvordan poli
tiet settes i stand til kampen mot narkoti
ka, S.tid. 3469-3470 (10.5.89). 

25. Sp.spm. fra Geir Varvik om flytting av 
kontoret for Lyngen lensmannsdistrikt 
fra Lyngseidet til Skibotn, S. tid. 3471 
(10.5.89). 

26. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om ØKO
KRIM-gruppens prioriteringer, S.tid. 
3471-3472 (10.5.89). 

27. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen, framsatt av 
GunnbjØrg Agotnes om styrking av be
manningen ved lensmannskontoret i Fin
nøY, S.tid. 3765 (24.5.89). 

28. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Arent M. Henriksen, om lensmenns bruk 
av sin tid til namsmannsarbeid, S. tid. 
3765-3766 (24.5.89). 

29. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om lang 
saksbehandling for en sak mot en kom
munelege i Andøy, S.tid. 3954-3955 
(31.5.89). 

30. Sp.spm. fra Svein Alsaker om henleggelse 
av straffesaker hvor gjerningsmannen er 
kjent, S.tid. 3956-3957 (31.5.89). 
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POLITISKE PARTIER 

Se også: REGJERINGEN, STATSFORFATNING, STORTINGET, STORTINGSREPRESEN
TANTER, VALG. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1525 Til.<;kudd til de politiske partier 

ll. Alminnelige saker: 

l. Fullmaktene ( Fylkesvis oversikt med 
røystetala for partia, listeforbund og 
mandatfordelinga), se Stortinget sak 2. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at SV og 
RV i Tromsø ikke fikk henvendelse om 
omvisning ombord på fartøyene fra NA
TOs Atlanterhavsstyrke, S.tid. 1576-1577 
(11.12.85). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1525 Til.<;kudd til de politiske partier 

n. Alminnelige saker: 
l. Paul Granberg, Bjoa, sender henstilling 

på vegne av det registrerte politiske parti 
« Fredspartiet» om endring av reglene om 
økonomisk støtte til politiske partier. 
Ref. S.tid. 2832 (6.4.87), og sendt Regje
ringen, 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om Arbeider

partiet som inviterer grunnskoler og bar
nehager til en landsomfattende tegnekon
kurranse med premier fra bl.a. statsminis
teren, S.tid. 2568-2569 (18.3.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1525 Tilskudd til de politiske partier 
(l forslag fra Borghild Røyseland - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

Il. Alminnelige saker: 
l. Presidenten påtaler bruk av betegnelsene 

særinteressepartiene og utgiftspartiene 

om mellompartiene og egeninteressepar
tiet om Fremskrittspartiet, og viser til 
§ 38, S.tid. 306, 307, 310 (30.10.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om kva jus

tisministeren vil gjere for å få avdekka 
omfanget av den etterretningsverksemda 
arbeidarrørsla har drive, S.tid. 57-58 
(14.10.87). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om CIA 
gjennom Forsvaret var med på å finansie
re den overvakings- og etterretningsverk
semda som Arbeiderpartiet og LO har 
drive med, S.tid. 104 (21.10.87). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap. : 
1525 Tilskudd til de politiske partier 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om at stats

bedrifter gjennom sitt medlemskap i Næ
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) in
direkte er med på å støtte borgerlige par
tier økonomisk, S.tid. 3158-3159 (12.4.89). 
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POST 

Omfatter bl.a.: Norges Postsparebank, portotakster, postloven, postrådet, postverket. 
Se også: KOMMUNIKASJON, TELEKOMMUNIKASJONER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 4. Budsjettforslag 
for 1986 fra Postverket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

U. Alminnelige saker: 

l. Suppleringsvalg av et varamedlem av 
kontrollkomiteen for Postsparebanken. 
Innst. S. 13, S.tid. 817 (26.11.85). 

2. Valg av medlemmer med varamedlem
mer til Postrådet. 
Innst. S. 74, S.tid. 1636 (16.12.85). 

3. Anskaffelse av skrankemaskinsystem til 
Postverket. 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2071, Innst. S. 101, 
S.tid. 2238 (13.3.86). 

4. Endrede fullmakter m.v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivil 
luftfart, Vegformål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Rabattordning for pakkepost 
gjennom Postverket.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). 

5. Lønnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport-

subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra HaraZd Ellefsen om fjerning 
av konkurransefortrinn enkelte offentlige 
bedrifter har i forhold til private, bl.a. for 
Postverkets budbiler, S.tid. 1280-1281 
(4.12.85). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
hva statsråden vil foreta seg i anledning 
av at inn- og utgående post til Sør-Afrika 
hoZdes tilbake ved OsZo Postkontor, S.tid. 
1865 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Bente Bakke om de ledige lo
kalene ved NorZett i Askim kan være eg
net til ny postterminal for pakkepost i 
Østfold, S. tid. 2862 (28.5.86). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om lokalisering 
av den nye terminalen for tungpost i Øst
fold, S.tid. 2954-2955 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov om c hekker av 27. mai 1932 
nr. 3 § 54. (Bruk av sjekk i lønnskontotje
nesten i Postsparebanken.) 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 244, Innst. O. 41, 
O.tid. 263 (24.4.86), Besl. O. 48, L.tid. 35 
(22.5.86). Lov av 6. juni 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 4. Budsjettforslag 
for 1987 fra Postverket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

2. Renter på postgirokonti. 
St.prp. l Tillegg 2, ref. S.tid. 573, 
Budsj.innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 

3. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1987. 
(Endring i utgifts- og inntektsanslagene i 
Postverkets driftsbudsjett.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 788, 
Budsj.innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 

vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, Jernba
netransport og Post. (Kap. 2452 Postver
ket, avsetting til reguleringsfond.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 982, Innst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86). 

2. Diverse saker vedrørende Vegformål, 
Jernbanetransport og Post. (Orientering 
om utgivelse av mtni(l.tyrark med til
leggsverdi i forbindelse med frimerkets 
dag og om kjøp av tomt til ny postgård i 
Lillehammer.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 107, 
S.tid. 2658 (30.3.87). 

3. Postverkets rammebetingelser. 
(V ed legg: l. Ansvars- og myndighetsfor
hold mellom ledelsen for Postverket og 
Styret for Postsparebanken. 2. Styringen 
av postvesenet i andre land. 3. Organise-

ring av postvesenets bank og girotjeneste 
i 7 europeiske land.) 
St.meld. 31, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 162, 
S.tid. 3308-3343 (19.5.87). 
(3 forslag, hvorav l fra Magnus Stange
land ble bifalt.) 

4. Finnmark Distriktsstyre av Norsk Kom
muneforbund sender uttalelse om Post
sparebankens utlånsramme, S.tid. 3585 
(1.6.87) og vedlagt protokollen. 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Øket 
innvilgningsramme i Postsparebanken til 
ungdomslån.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
2452 Postverket 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Helland om at Postdi

rektoratet planlegger å legge ned de reste
rende jernbanepostekspedisjonene, S.tid. 
2382 (4.3.87). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om nedleg
ging av postkontorene i Harøysund, Ers
holmen og Vikan i Ytre Fræna, S.tid. 2532-
2533 (11.3.87). 

3. Sp.spm. fra Kjell Helland om utvidelse av 
utlånsrammene i Postsparebanken for bo
liglån til ungdom, S.tid. 3014-3015 
(29.4.1987). 

4. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
postordresalg av et «terrorvåpen» fra et 
firma i Halden, S.tid. 3094 (6.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 8. juni 1928 nr. 2om post

vesenet. (Adgang for politiet til å føre 
kontroll med postsendinger for innhold 
av narkotika.) 
Ot.prp. lO, ref. O.tid. 8, Innst. O. 7, O.tid. 13 
(24.11.86), Besl. O. 7, L.tid. 6 (5.12.86), Lov 
av 12. desember 1986. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Samferdselsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 4. Budsjettforslag 
for 1988 fra Postverket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1988. 
(Kap. 2452, Postverket, revidert drifts
budsjett. Portoøkninger.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(27.11.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1987 

vedrørende Post. (Kap. 2452 Postverket, 
revidert driftsbudsjett.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 705, Innst. S. 24, 
S.tid. 1039- 1107 (27.11.87). 
(Jf. I, 2.) 

2. Diverse saker vedrørende Post og Tele
kommunikasjoner. (Omlegging av Post
verkets hastetilbud innenlands. End
ringer i åpningsbalansen for Televerkets 
konkurranseselskap TBK AlS m.v.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2114, Innst. S. 126, 
S.tid. 2575- 2578 (17.3.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 
vedrørende Vegformål, J ernbanetrans
port, Postverket og Statens teleforvalt
ning m.v. (Postverkets skrankemaskin
prosjekt, nedlegging av postekspedisjo
nene i nattogene på Dovre- og Nordlands
banen.) 

St.prp. 71, ref. S.tid. 2599, Innst. S. 162, 
S.tid. 3108- 3117 (28.4.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
vedtar en beklagelse over manglende bek
lagelse av Forbruker- og administrasjons
minister Anne Lise Bakken i Stortingets 
møte 7. juni 1988. 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 4060-4061 (8.6.88), og 
trukket tilbake av forslagsstilleren. 
(Jf. Ill, sak 2.) 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jern banetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Revidert 
budsjettforslag for l 88.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen-Krone sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 
(Jf. neste sak.) 

6. Endret bevilgningsvedtak 1988 for Post
verket pga. utviklingen i postgirotjenes
ten. 
St. prp. 147, ref. S.tid . . 3878, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(Jf. forrige sak.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Per Aas om at ombæring av 

post skal kuttes ut lØrdager for områdene 
Arnøya og Laukøya i SkjervØy, S. tid. 
2261-2262 (24.2.88). 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik om statsråd Anne-Lise Bak
kens håndtering av saken vedrørende 
lønnsfastsettelsen for Postsparebankens 
nye sjef, S.tid. 3923-3931 (7.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg: Vedlegg til St.prp. 1: 3. Bud
sjettforslag for 1989 fra Postverket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2452 5452 Postverket 

2. Revidert nasjonalbudsjett 1989. (Det øko
nomiske forholdet mellom staten, Post
verket og Postgiro skatteinnbetalingsord
ningen.) 
(Vedlegg til meld.: l. Budsjettanslagene 
for 1986, 1987 og 1988. 2. Aktuelle bak
grunnstabeller. 3. ·Historiske bakgrunns
tabeller.Særskilt vedlegg til innst.: Mind
retallsforslag.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3649, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4859-4895 (16.6.89). 
( 4 7 forslag, hvorav l fra Sigbjørn Johnsen 
pva. A og Sp bifalt.) 
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ll. Alminnelige saker: 
l. Den stortingsvalgte kontrollkomite for 

Postsparebanken sender henstilling om 
at loven og forskriftene for Postspareban
ken blir gjennomgått. 
Ref. S.tid. 579 (8.11.88) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

2. Postverkets organisasjon. 
(Vedlegg: 5 vedlegg.) 
St.prp. 13, ref. S.tid. 66, Innst. S. 23, S.tid. 
1214-1215 (28.11.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Post. 
(Taksering av pakker med blindeskrift 
sendt som Ilservice.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 999, Innst. S. 62, S.tid. 
1979-1983 (15.12.88). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Konstitusjonelle antegnelser.) (Ar
beidstidsreduksjonen og innlemmelse av 
spisepausen.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til kontrollkomiteen for Postspareban
ken. 
Innst. S. 171, S.tid. 3594-3595 (19.5.89). 

6. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 

vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Forhøyelse av garantiram
men for Postsparebankens forpliktelser.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S.tid. 4171-4181 (6.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om å overfø

refilatelitjenesten i Postverket til Mo i Ra
na, S.tid. 497 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om et luftpost
tillegg for postpakker til Svalbard, S.tid. 
2227-2228 (11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland, framsatt 
av Lars Velsand om finansministeren vil 
ta initiativ til at også utlånsrenta i Post
sparebanken vert sett ned, S.tid. 2295 
(18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Gudmund Restad om nedleg
ging av tre postkontorer i Fræna, S.tid. 
2551 (8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om for
skjellsbehandling ved reduksjon av por
totakster for aviser, S.tid. 2874 (15.3.89). 

6. Sp.spm. fra Peter Angelsen om nedleg
ging av en rekke postkontor i Nordland, 
S.tid. 3970-3971 (31.5.89). 

7. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om uro vedrø
rende Postverkets bruk av rabatter for C
post, S.tid. 3975-3976 (31.5.89). 
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PRESSE 

Omfatter bl.a.: Aviser, pressestøtte. 
Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, MASSEMEDIA. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1520 4520 Pressestøtte og informasjons

tiltak 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om retten til å 
utgi avis også på søndag, S.tid. 1942 
(5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
at et par ledende norske aviser har nektet 
å ta inn en annonse for Norges Handels
og Sjøfartstidende, S.tid. 2323-2324 
(19.3.86). 

3. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om politibes
lag i dokumenter forfatteren Kjell Fjørtoft 
har benyttet som kildemateriale i sitt his
toriske forfatterskap, S.tid. 2351-2352 
(9.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1520 4520 Pressestøtte og informasjonstiltak 

m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt frå Kjellbjørg 

Lunde om skyteepisoden i Trondheim natt 
til søndag 29.mars 1987 og informasjon 
frå politiet til presse og kringkasting, 
S.tid. 2767-2771 (1.4.87). 

2. Sp.spm. fra Mona Røkke om en oppmyk
ning av regelverket for statsannonsering, 
på bakgrunn av aviskampanje mot syk
dommen AIDS, S.tid. 2946 (8.4.1987). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om at Helsedi
rektoratet bare delvis vil dekke Vårt 
Lands kostnader for produksjon av den 
alternative annonsekampanjen mot 
AIDS, S.tid. 3024-3025 (29.4.1987). 

4. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om å bidra til 
at norske media blir mer kompetent til å 
behandle barnevernsaker, S.tid. 3361-
3362 (20.5.1987). 



1989-90 -457- Presse 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1520 4520 Pressestøtte og informasjonstiltak 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Skauge om nektelse av 

innsyn for Bergens Tidende i to dokumen
ter om Voss Industrier AlS og Arbeidsdi
rektoratet er i overensstemmelse med for
valtningsloven. (Trukket tilbake), S. tid. 
1978 (13.1.88). 

2. Sp.spm. fra Thea Knutzen om Landslaget 
for lokalaviser kan bli representert i ut
valg der staten og pressen møtes, S. tid. 
3354-3355 ( 11.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
1520 4520 Pressestøtte og informasjonstiltak 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på kap. 1520, Presse

støtte og informasjonstiltak, på grunn av 
forverret økonomi i norsk dagspresse. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 282, 
S.tid. 4796-4806 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om for

skjellsbehandling ved reduksjon av por
totakster for aviser, S.tid. 2874 (15.3.89). 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om dommen i 
«Røvsaken» i Bergen, pressefrihet og sik
ring av pasienters klagerett, S. tid. 3381-
3382 (26.4.89). 
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PRISER 

Omfatter bl.a.: Husleiereguleringsloven, levekostnader, oppehaldingslaven, Prisdirektoratet, 
prisloven, prisreguleringsfondene, prisstopp, Statens pristilsyn. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, FORBRUKERSAKER, KREDI'ITPOLITIKK, SKATTER, 
STATSBUDSJE'ITET, SUBSIDIER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 

n. Alminnelige saker: 

l. Melding om Prisreguleringsfondet for 
sild for 1985. 
Sf.meld. 49, ref. S.tid. 2817, Innst. S. 196, 
S.tid. 3117 (10.6.86). 

2. I. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1986. Il. Beretning om pris
myndighetenes virksomhet i 1985. (Jf. 
neste sak.) 
(Vedlegg: l. Uttalelser om forslag til ret
ningslinjer for prismyndighetenes virk
somhet i 1986. 2. Regnskapsoversikt for 
reguleringsfondene etter prisloven.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 2425, Innst. S. 255, 
finansdebatt S. tid. 3357-3434, 3457-3458 
(17.6.86). 
(3 forslag - alle ikke bifalt.) 

3. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1986 og tillegg til St. meld. 38. 
(Jf. forrige sak.) 
St.meld. 57, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 255, 
finansdebatt S.tid. 3357-3434, 3457-3458 
(17.6.86). 
(3 forslag - alle ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om delta
kelse av Televerket i anbudskonkurranse 
om kabelfjernsynsutbygging, S.tid. 247-
248 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om søknad fra 
Norsk Hydro om en prisøkning på 11,8% 
for kunstgjØdsel, S.tid. 248-249 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om fjerning 
av konkurransefortrinn enkelte offentlige 
bedrifter har i forhold til private, bl.a. for 
Postverkets budbiler), S.tid. 1280-1281 
(4.12.85). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om hva som 
kan gjøres for at norske forbrukere ikke 
må betale mer enn forbrukere i Danmark 
og Sverige for samme vare, S.tid. 1912-
1913 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Hans Frette om den synkende 
oljeprisen får virkning på billettprisen på 
kollektivtrafikken, S.tid. 1939-1940 
(5.2.86). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at Styret i 
Oslo Kinematografer har fått formann
skapets flertall med på nekte en konkur
rent konsesjon for filmfremvisning, S.tid. 
1945 (5.2.86). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en analyse 
av konkurranseforholdene vedrørende 
omsetning, import og produksjon av mat
varer, S.tid. 2094 (26.2.86). 

8. Sp.spm. frå Haakon Blankenborg om dei 
kulturpolitiske verknadene ei endring av 
bransjeavtala for bokomsetnad vil kunne 
få for utgjeving og distribusjon av bøker, 
2455-2456 S.tid. (23.4.86). 
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9. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om palleproduk
sjon utfØrt av innsatte i fengsel, betyr en 
form for illojal konkurranse som setter or
dinære arbeidsplasser i fare, S. tid. 2799-
2800 (21.5.86). 

10. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om stats
ministeren kan gi forsikring om at der ik
ke vil bli innført lønns-, pris- eller avanse
stopp i løpet av året, S.tid. 2945-2946 
(4.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 

U. Alminnelige saker: 
l. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1978:36 Takse
ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

2. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1987 (og melding om virk
somheten i 1986). 
(Vedlegg: l. Uttalelser om forslag til ret
ningslinjer for prismyndighetenes virk
somhet i 1987. 2. Regnskapsoversikt for 
reguleringsfondene etter prisloven.) 
St.meld. 48, ref. S.tid. 2999, lnnst. S. 220, 
S.tid. 4161-4213 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Helland om registre

ringsordning for fusjoner i næringslivet, 
S.tid. 64-65 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
forskriftene om åpne salgsvilkår i daglig
varehandelen, S.tid. 1000 (26.11.86). 

3. Sp.spm. fra Harald Synnes om å ta såvel 
alkoholpriser som tobakkpriser ut av be-

regningsgrunnlaget for konsumprisindek
sen, S.tid. 1638-1639 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Kjell Helland om en analyse 
av erfaringene med fusjoner og fisjoner i 
næringslivet de siste årene, S.tid. 2330 
(18.2.87). 

5. Sp.spm. fra Age Hovengen om mellom
handlerfortjenester og priskontroll, S. tid. 
2386 ( 4.3.87). 

6. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 
Siri Frost Sterri om å sikre forbrukerne 
en mest mulig reell konkurranse innenfor 
bryggerinæringen, S.tid. 2651-2652 
(25.3.87). 

7. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om hva som 
kan gjøres for å å bringe sterkere konkur
ranse inn i den offentlige sektor og hvilke 
monopoler kan ventes avviklet, S. tid. 
2929-2930 (8.4.1987). 

8. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 
Per Asphaug, om APs holdning til kon
kurranse og såkalt «privatisering», S.tid. 
2931-2932 (8.4.1987). 

9. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om Regje
ringen har noen generell holdning til mo
nopoler, S.tid. 3448-3449 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om 

kontroll og regulering av priser, utbytte 
og konkurranseforhold. ( Fusjonskon
troll.) 
(Vedlegg: Utkast til forskrifter om be
handling av saker om bedriftserverv etter 
prislovens§ 42 a.) 
Ot.prp. 78, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 



Priser -460- 1989-90 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 

U. Alminnelige saker: 
l. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1978: 36 Takse
ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. 
S. 167 (ikke- beh.), S.tid. 3180 (5.5.88). 

2. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1988 (og melding om virk
somheten i 1987). 
(Vedlegg: l. Uttalelser om forslag til ret
ningslinjer for prismyndighetenes virk
somhet i 1988. 2. Regnskapsoversikt for 
reguleringsfond etter prisloven.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 3155, lnnst. S. 289, 
S.tid. 4311- 4367, 4376 (13.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Synnes om å ta ut al

kohol og tobakk fra beregningsgrunnlaget 
for alminnelige levekostnader og konse
kvenser for lønnskrav som fremmes, 
S.tid. 926-927 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om rabatt
ordninger og forskjellsbehandling av kun
der, S.tid. 2098-2099 (3.2.88). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om faren 
for at prisstigningen undergraver inn
tektsoppgjøret, S.tid. 2989- 2990 (20.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 4 om 

kontroll og regulering av priser, utbytte 
og konkurranseforhold. (Fusjonskon
troll.) 
(Vedlegg til St.prp.: Utkast til forskrifter 
om behandling av saker om bedriftser
verv etter prislovens § 42 a. Vedlegg til 
innst.: Brev av 25.4.88 fra Forbruker- og 
administrasjonsdepartementet til finans
komiteen om Prisrådets sammensetning.) 
Ot.prp. 78 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
55, O. tid. 558-565 (5.5.88), Besl. O. 71, L. tid. 
77-78 (11.5.88). Lov av 8. juli 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

1988-89 

l. b\4 . ,sjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1570 4570 Prisdirektoratet og Statens 

pristilsyn 

U. Alminnelige saker: 
l. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1978: 36 Takse
ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64 (1986-87), ref. S.tid. 30 (1987-
88), Innst. S. 123, S.tid. 3214-3233 (17.4.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

2. Retningslinjer for prismyndighetenes 
virksomhet i 1989. 

(Prismyndighetenes virksomhet 1988 -
kontroll med inntektsreguleringsloven, 
Prisdirektoratets kontroll etter kreditt
kjøpsloven: prisregulering på kunstgjød
sel, fusjonskontroll.) (Vedlegg: l. Uttalel
ser om forslag til retningslinjer for pris
myndighetenes virksomhet 1989. 2. 
Regnskapsoversikt for reguleringsfond 
etter prisloven.) St.meld. 42, ref. S.tid. 
3030, Innst. S. 179, S.tid. 38303834 
(29.5.89). (l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om publise

ring av sammenlignende undersøkelser 
om rentenivået i banker og andre finans
institusjoner, S.tid. 2805-2806 (8.3.89). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av et offentlig fagorgan for oppfølging av 
unfair konkurranse i offshoreindustrien, 
S.tid. 3465-3466 (10.5.89). 
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PRIVATSKOLER 

Omfatter bta.: Det Norske Misjonsforbunds Teologiske seminar, privatskolelaven. 
Se også: GRUNNSKOLE, HØGSKOLER, LÆRERE, SPESIALSKOLER, UTDANNING, VI
DEREGÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
250 Private skoler m.m. 
336 Privat hØgskoleutdanning 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
tilskudd til bygging av studentboliger ved 
godkjente private . skoler, S.tid. 2416 
(16.4.86). 

2. Sp.spm. fra Sissel Rønbeck om regnskap 
for den statsstøttede norske skolen på Cos
ta Blanca, S.tid. 2446-2448 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om eksamensrett for og statstilskudd 
til private høyskoler (privathøyskolelov
en). 
Ot.prp. 69 (1984-85), ref. O.tid. 417 (1984-
85). (Fremmet på ny ved Ot.prp. 8- se nes
te sak.) 

2. Lov om eksamensrett for og statstilskudd 
til private høyskoler (privathøyskolelov
en). (Jf. Ot.prp. 69 (1984-85).) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 3, Innst. O. 58, O.tid. 
394-411 (13.6.86), Besl. O. 66, L.tid. 42 
(18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 
(3 forslag fra Ingrid l. Willoch framsatt i 
Odelstinget- alle bifalt, l forslag framsatt i 
Lagtinget - ikke bifalt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
250 Private skoler m.m. 
336 Privat høgskoleutdanning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om forskrif

ter til ny regel om tilskudd til norske ele
ver ved utenlandske eller internasjonale 
skoler, S.tid. 1990 (14.1.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattefrihet for private høyskoler.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), BesL O. 11, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
250 Private skoler m m 
336 Privat høgskoleutdanning 

(l forslag bifalt og l forslag fra Hans J. 
Røsjorde sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1987. (Kap. 215 Tilskudd til 
privateide skolebygg, visse kirkebygg 
m.v.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 704, Innst. S. 36, S.tid. 
1307-1308 (3.12.87). 

2. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Økning av lønnsbevilg
ning til lærere i private skoler. Statstils
kudd til privatskoler.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257- 4259 (10.6.88). 
(2 forslag fremmet av Lars Gunnar Lie -
begge bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om å bruke pri

vatskolelovens § 26 til å utvide tilskudds
grunnlaget for Sverre Wolff dekorasjon
og reklameskole, S.tid. 727-728 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om til
skuddsgrunnlaget for skoler som hører 
inn under privatskoleloven, S.tid. 2889-
2890 (13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvorfor 
ikke de lO mill. kr. som er vedtatt til styr
king av kap. 250, Private skoler, er fordelt. 
(Trukket tilbake), S.tid. 2890 (13.4.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap. : 
250 Private skoler m.m. 
336 Privat høgskoleutdanning 

(l forslag fra Lars Gunnar Lie pva. H, KrF 
og Sp bifalt og l forslag fra Carl I. Hagen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Orientering om privat
skolesatsene for 1988.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 999, Innst. S. 50, S.tid. 
1677-1678 (8.12.88). 

2. Forslag fra Ingrid I. Willoch og Per-Kris
tian Foss om å gi Oslo Private Gymna
sium AlS godkjennelse og tilskudd etter 
privatskoleloven. 
Dok. 8:14, ref. S.tid. 2354-2359 (19.1.89) og 
avvist som Stortinget uvedkommende 
med 55 mot 47 stemmer. 
(Jf. sakene 3, 4 og 7.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om godkjenning 
av Oslo Private Gymnasium AlS. 
Dok. 8:15, ref. S.tid. 2354-2359 (19.1.89) og 
avvist som Stortinget uvedkommende 
med 55 mot 47 stemmer. 
(Jf. sakene 2, 4 og 7.) 

4. Forslag fra Ingrid I. Willoch og Per-Kris
tian Foss om å gi Oslo Private Gymna
sium AlS godkjennelse og tilskudd etter 
privatskoleloven. 
Dok. 8:34. 
(Forslaget trukket tilbake ved skriv av 3. 
mai til Presidentskapet.) 
(Jf. sakene 2, 3 og 7.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om godkjenning 
av Skagerak Private Gymnasium. 
(Vedlegg til innst.: Brev av l. juni 1989 fra 
Kirke- og undervisningsdepartementet.) 
Dok. 8:42, ref. S.tid. 3650-3653, Innst. S. 
259, S.tid. 4434-4443 (12.6.89). 
(2 forslag fra Lars Gunnar Lie, hvorav l 
pva H, KrF og Sp, hvor Regjeringen bes 
legge fram sak om praktisering av privat
skoleloven ble enstemmig bifalt.) 

6. Forslag fra Hans J. Røsjorde om godkjen
ning av Fjellsiden Privatskole. 
(Vedlegg til innst.: Brev av l. juni 1989 fra 
Kirke- og undervisningsdepartementet.) 
Dok. 8:43, ref. S.tid. 3650-3653, Innst. S. 
259, S.tid. 4434-4443 (12.6.89). 
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(2 forslag fra Lars Gunnar Lie, hvorav l 
pva. H, KrF og Sp, hvor Regjeringen bes 
legge fram sak om praktisering av privat
skoleloven, ble enstemmig bifalt.) 

7. Forslag fra Ingrid l. Willoch, Per-Kristian 
Foss og Arne Skauge vedr. Regjeringens 
praktisering av privatskoleloven. 
(Vedlegg til innst.: Brev av l. juni 1989 fra 
Kirke- og undervisningsdepartementet.) 
Dok. 8:45, ref. S.tid. 3650, lnnst. S. 259, 
S. tid. 4434-4443 (12.6.89). 
(2 forslag fra Lars Gunnar Lie, hvorav l 
pva. H, KrF og Sp, hvor Regjeringen bes 
legge fram sak om praktisering av privat
skoleloven, ble enstemmig bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om de peda

gogiske opplegg Oslo Private Gymnas 
har planer om godt kan gjennomføres i 
den vanlige offentlige videregående sko
le, S.tid. 2433 (25.1.89). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om skolen «Gå 
Ut Senteret» i Hurdal som ikke har fått 
statsstøtte, S .tid. 2943 (29.3.89). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om behandling 
av søknad om godkjenning av Skagerak 
Private gymnas, S.tid. 3384-3385 (26.4.89). 

4. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om årsaken 
til at privatskolen Nye Heltberg Gymnas 
ikke får statsstøtte, S. tid. 3433-3434 
(3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om avslag 
på søknad om etablering av ein privat 
skule i Bergen på humanistisk grunnsyn, 
S.tid. 3436 (3.5.89). 

6. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Mona Røkke om Steinerskolen i Drammen 
som ikkje får tilskott frå departementet til 
kjØp av ein eldre bygning, S.tid. 3778-3779 
(24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov av 15. mai 1964 nr. 2om 

fagskulane i landbruket og endringar i 
lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til pri
vate grunnskular og private skular som 
gjev vidaregåande opplæring ( privatsku
lelova). (Integrering av landbruksfagsko
lene i det videregående skoleverket.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 366, lnnst. O. 64, 0.
tid. 488-489 (20.5.89), Besl. O. 87, L.tid. 66 
(25.5.89). Lov av 16. juni 1989. 
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PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 

Se også: FUNKSJONSHEMMEDE, FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap. : 

732 KontroLl og tilsyn med psykisk 
utviklingshemmede 

U. Alminnelige saker: 

l. Fullmaktene ( manntallsføringa av psy
kisk utviklingshemma). 
Innst.S.l, S.tid. 11-14 (8.10.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Age Hovengen om de umen
neskelige forhold for Arnold JuklerØd 
utenfor Gaustad sykehus, S.tid. 720-721 
(20.11.85). 

2. Sp.spm. frå Kåre Øvregard om kva som 
kan gjerast for å sikra at barn og vaksne 

psykisk utviklingshemma på institu
sjonsskular får den opplæringa dei har 
rett til uavhengig av kva kommune ele
ven kjem frå, S.tid. 1907-1909 (29.1.86). 

3. Sp.spm. fra Sigurd Verdal om behand
lingstilbud for psykotiske fanger i norske 
fengsler, S.tid. 1933-1934 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Age Hovengen om når lov om 
psykisk helsevern kommer til Stortinget, 
S.tid. 2012-2013 (12.2.86). 

5. Gr. spm. fra Eva Finstad om hjelp til 
«gråsonepasientene », S.tid. 2236-2238 
(13.3.86). 

6. Sp.spm. fra Eli Arnstad om innkalling av 
representanter fra kommuner og fylkes
kommuner til hØringskonferanser om le
vekår for psykisk utviklingshemmede, 
S.tid. 2316 (19.3.86). 

7. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om støt
te til et prøveprosjekt for dØVblinde ved 
HVPU i Nordland, S.tid. 2458-2459 
(23.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

732 Kontroll og tilsyn med psykisk 
utviklingshemmede 

U. Alminnelige saker: 
l. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk 

utviklingshemma. 
(Vedlegg: Oversyn over HVPU-institusjo
nar og det faktiske talet på klientar pr. l. 

januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for psy
kisk utviklingshemma. Døme frå nokre 
kommunar.) 
St.meld. 67, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om psy

kisk utviklingshemmede som i full jobb får 
kr. 4.50 pr. time, S.tid. 572-573 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om bo
støtte til psykisk utviklingshemmede i bo
kollektiv ved å endre Husbankens regler, 
S.tid. 1613-1614 (10.12.86). 
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3. Sp.spm. fra Bente Bakke om økonomiske 
problemer for stiftelsen «Bøkevangen» 
som har avlastnings-, leir- og ferietilbud 
for psykisk utviklingshemmede i Østfold, 
S.tid. 2572-2573 (18.3.87). 

4. Sp.spm. fra Age Hovengen om et såkalt 

psykoseregister som nå skal over på data 
og om personvernet bør settes til side, 
S.tid. 3360-3361 (20.5.1987). 

5. Sp.spm. fra Grete Knudsen om bruk av 
tvangsmidler overfor psykisk utviklings
hemmede, S.tid. 3657-3658 (3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

732 KontroU og tilsyn med psykisk 
utviklingshemmede 

U. Alminnelige saker: 
l. Ansvar for tiltak og tenester for psykisk 

utviklingshemma. 
(Vedlegg: l. Oversyn over HVPU -institu
sjoner og det faktiske talet på klientar pr. 
l. januar 1986. 2. Utvikling av tiltak for 
psykisk utviklingshemma. Døme frå nok
re kommunar. Jf. NOU 1985: 34 Levekår 
for psykisk utviklingshemmede. Leder 
Ole Petter Lossius.) 
St.meld. 67 (1986-87), ref. S .tid. 30, Innst. 
S. 18, S.tid. 795-818 (19.11.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brita Borge om helseomsor

gen for de tungt sinnslidende innsatte i 
våre fengsler, S.tid. 549-550 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om arbeidstilbud 
for psykisk utviklingshemmede i kommu
nene, S.tid. 1294-1295 (2.12.87). 
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3. Sp.spm. fra Astrid Johnsrud om hvilke 
kriterier bør legges til grunn for diagnos
tisering av HVPU-klienter, S. tid. 2619-
2620 (23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om opera
tiv behandling av hjertelidelser for psy
kisk utviklingshemmede, S.tid. 3173- 3174 
(4.5.88). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
problemer ved anskaffelse av egen bolig 
for klientellet ved HVPU- institusjonene 
etter avvikling, S.tid. 3701-3702 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Midlertidig lov om avvikling av institu

sjoner og kontrakter om privatpleie under 
det fylkeskommunale helsevern for psy
kisk utviklingshemmede. 2. Endringer i 
lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 
(Ansvar for tiltak og tjenester for mennes
ker med psykisk utviklingshemming.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 34 Levekår 
for psykisk utviklingshemmede. Leder 
Ole Petter Lossius. NOU 1986: 4 Samord
ning i helse- og sosialtjenesten. Leder 
Bjarne Jensen.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 390, Innst. O. 78, 0.
tid. 731-747 (30.5.88), Besl. O. 90, 91, L.tid. 
100 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap. : 

732 Kontroll og tilsyn med psykisk 
utviklingshemmede 

D. Alminnelige saker: 
l . Ørskog kommunestyre sender uttalelse 

datert 20.12.88 om HVPU-reformen. 
Ref. S.tid. 2266 (13.1.89), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha

gen til sosialministeren om de ansattes 
aksjon ved Oslo kretsfengsel mot behand
lingen av sinnslidende og psykotiske pa
sienter, S.tid. 1130-1135 (25.11.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å syte 
for at menneske med alvorlege sinnsli-

dingar ikkje blir sette i fengsel, S. tid. 
1336-1337 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om to avde
linger ved Sandviken sjukehus i Bergen 
som kan ta imot sinnslidande pasientar, 
men som manglar pengar til drifta, S.tid. 
1341 (30.11.88). 

4. Sp.spm. fra Kjell Helland om stenging av 
en avlastningsavdeling for psykisk utvik
lingshemmede ved Hal.setheimen, S.tid. 
2223-2224 (11.1.89). 

5. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om tiltak 
for hjemmeboende psykisk utviklingshem
mede i Bærum, S.tid. 2547-2548 (8.2.89). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Leiv Blakset om å sikre at den 
kompetansen HVPUskolenelinstitusjone
ne har, kan tilflyte de statlige kompetan
sesentrene, S. tid. 3383-3384 (26.4.89). 

7. Sp.spm. fra Paula Nordhus om ansvars
forholdet og organisering av ulike tjenes
ter for autister i forbindelse med HVPU
reformen, S.tid. 3963-3964 (31.5.89). 
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REDNINGSTJENESTE 

Omfatter bl.a.: Radiosikringstjenesten. 
Se også: POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, SIVILFORSVAR. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 

Budsjett-innst. S . 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
470 Redningstjenesten 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
470 Redningstjenesten 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 470 Red
ningstjenesten.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
470 Redningstjeneste 

(Jf. FORSVARSMATERIELL I, sak 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Arne Alsåker Spilde om «heli

kopterkrigen» mellom Geilo og Storefjell, 
S.tid. 2083 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om red
ningshelikopterne og beredskapen, S.tid. 
2877 (13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Marit Løvvig om varsling og 
innkalling av prest ved ulykker og kata
strofer som koster menneskeliv, S. tid. 
3429 (25.5.88). 

4. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om overfø
ring av redningstjenester med Sea King
skvadronen til den sivile redningstjenes
te, S.tid. 3689 (1.6.88). 

5. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om et fors
lag om nedleggelse av Sea King-vingen til 
Redningsskvadronen på Sola, S.tid. 3694 
(1.6.88). 



Redningstjeneste -468- 1989-90 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
470 Redningstjeneste 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om et nytt 

redningshelikopter er satt i bestilling, 
s. tid. 484 (2.11.88). 
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REGJERINGEN 

Omfatter bl.a.: Kabinettspørsmål, langtidsprogrammet, mistillitsforslag, regjeringserklæring, 
regjeringsprotokollene, statsministeren, statsråder, trontalen. 
Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN OVERSENDT, STATS
FORFATNING, STORTINGET. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 3021 Statsrådet 

n. Alminnelige saker: 

l. Skrivelse fra statsministerens kontor da
tert 4.10.85 om endringer i Regjeringens 
sammensetning. 
Ref. S.tid. 10 (8.10.85). 

2. H. M. Kongens tale til det 130. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen) og 
Melding om Noregs rikes tilstand og sty
ring i tida etter siste melding, S.tid. 19-35 
(11.10.85), trontaledebatt S.tid. 49-216 (21.-
22.10.85). 
(9 forslag framsatt under trontaledebat
ten. 3 forslag fra Hanna Kvanmo og l fra 
Odd Holøs sendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT, I. 5 forslag 
fra Carl I. Hagen ble trukket tilbake). 

3. Regjeringsprotokollene og om embetsut
nevnelser m.v. for tidsrommet l. juli 1984 
- 30. juni 1985. 
Innst. S. 132, S.tid. 2487 (28.4.86). 

4. Brev fra statsministerens kontor, datert 
18. april 1986 om endring i Regjeringens 
sammensetning. 
S.tid. 2439 (22.4.86). 

5. Brev fra statsministerens kontor, datert 
25. april 1986 om endringer i Regjeringens 
sammensetning. 
s. tid. 2486 (28.4.86). 

6. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. 

St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 
(9 forslag framsatt under debatten - alle 
forkastet. Da et forslag fra Anders Taller
aas på vegne av Høyre, Kristelig Folke
parti og Senterpartiet om økning i bensin
avgiften ble forkastet med 79 mot 78 stem
mer, erklærte statsminister Kåre Willoch 
at han ville innlevere Regjeringens av
skjedssØknad.) 

7. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 9. mai 1986, om at: l) Regjeringen Wil
loch, etter søknad, gis avskjed fra 9. mai 
1986 kl 14.00. 2) Regjeringen Harlem 
Brundtland utnevnes fra samme tids
punkt. 
Ref. S.tid. 2639 (13.5.86). 

8. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 9.mai 1986, om fordelingen av depar
tementene mellom statsrådets medlem
mer. 
Ref. S.tid. 2639 (13.5.86). 

9. Statsminister Gro Harlem Brundtlands 
regjeringserklæring. (Den økonomiske 
krisesituasjon, utenriks- og sikkerhetspo
litikk, forholdet til EF, atomvåpenfri sone 
i nordisk område, kjernekraft, internasjo
nalt miljøarbeid, kronenedskrivningen, 
skattereform, økonomisk fordelingspoli
tikk, innstramming i privat forbruk, næ
rings- og distriktspolitikk, offentlig hel
setjeneste og privatisering av helsetilbud, 
eldrepolitikk, utdanning og forskning.) 
S.tid. 2640-2642 (13.5.86), debatt S.tid. 
2643-2766 (15.5.86) 
(3 forslag fremmet under debatten, l for
slag forkastet, l forslag fra Carl I. Hagen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I, l forslag fra 
Bjørn Erling Ytterhorn oversendt finans
komiteen.) 
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10. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
23. mai 1986 om at Stortinget beklager at 
forsvarsministeren reserverte seg mot en 
setning i komunikeet fra NATOs forsvars
ministermøte. (Vedr. norsk fotnote til 
USAs romvåpenprogram (SDI).) 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2908, Innst. S. 238, 
utenriksdebatt S.tid. 3270-3355 (16.6.86). 
(Mistillitsforslag fra Bjørn Erling Ytter
horn framsatt under debatten - ikke bifalt 
med 127 stemmer mot 2.) 

11. Langtidsprogrammet 1986-1989. 
(Særskilt vedlegg: Ressursregnskap og 
Ressursbudsjett. Utarbeidet ved MiljØ
verndepartementet.) 
St.meld. 83 (1984-85), ref. S.tid. 2963 (1984-
85), Innst. S. 253, S.tid. 3635-3654 (19.6.86). 
(Jf. neste sak.) 

12. Endringer i de Økonomiske forutsetninge
ne i Langtidsprogrammet 1986-1989. 

St.meld. 39, ref. S.tid. 2425, Innst. S. 254, 
S.tid. 3635-3654 (19.6.86). (Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om en påstand 
av statsministeren om at Arbeiderpartiet 
gikk mot utbygging av Etna for at Regje
ringen skulle lide nederlag, S.tid. 2083-
2084 (26.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Statsministeren stiller kabinettspørsmål 
under behandlingen av Lov om Tallspillet 
Lotto og endringer i tippeloven. 
(l forslag fra Jo han C. Løken på vegne av 
Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterparti 
bifalt etter navneopprop med 58 mot 56 
stemmer.) 
Se O.tid. 32 og 35-36. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 3021 Statsrådet 

U. Alminnelige saker: 
l. H. M. Kongens tale til det 131. ordentlige 

Storting ved dets åpning (Trontalen) og 
Melding om Noregs rikets tilstand og sty
ring i tida etter siste melding. 
S.tid. 4-20 (2.10.86), trontaledebatt S.tid. 
81-254 (20.21.10.86). 
(5 forslag framsatt under debatten, hvorav 
l trukket tilbake, l mistillitsforslag fra 
Carl I. Hagen- ikke bifalt med 149 mot 2 
stemmer, 3 forslag oversendt Regjeringen 
fra henholdsvis Kjell Magne Bondevik, 
Hanna Kvanmo og Bjørn Erling Ytter
hom - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

2. Regulering av Lønningene for Høyesteretts 
medlemmer og for Stortingets ombuds
mann for forvaltningen. (Herunder også 
for Regjeringens medlemmer. I debatten 
ble også stortingsrepresentantenes løn
ninger berørt.) 
Innst. S. 51, S.tid. 1640-1654 (11.12.86) 
( 4 forslag framsatt under debatten, derav 
l bifalt.) 

3. Tilleggsbevilgninger og endringer på 
statsbudsjettet for 1986 under kapitlene 
21 og 1610. (Etterlønn til statsråder og toll
og avgiftsdirektoratet.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 981, Innst. S. 69, S.tid. 
1731 (12.12.86). 

4. Minnetale over utenriksminister Knut 
Frydenlund. 
S.tid. 2367 (4.3.87). 

5. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 20. februar, om endring i Regje
ringens sammensetning. 
S.tid. 2368 (4.3.87). 

6. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 9. mars, om endring i Regjeringens 
sammensetning. 
S.tid. 2517 (11.3.87). 

7. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m.m. {tidsrommet l. juli 1985 -
30. juni 1986. 
Innst. S. 122, S.tid. 2948 (8.4.87). 

8. Jordbruksoppgjøret 1987 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. 
(Vedlegg: Protokoll fra forhandlingsmøte 
29. mai 1987.) 
St.prp. 122, ref. S.tid. 3784, Innst. S. 260, 
S.tid. 4082-4160 (12.6.87) 
(Mistillitsforslag framsatt av Arne Alsåker 
Spilde på vegne av Høyre, Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet ble med 80 mot 
77 stemmer ikke bifalt. l forslag - ikke bi
falt.) 
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9. Revidert nasjonalbudsjett 1987. 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller .) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3343, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4161-4214 (12.6.87). 
(Mistillitsforslag fra Carl l. Hagen inntatt i 
innst., men ikke fremmet under debatten. 
Mistillitsforslag fremmet under debatten 
av Jan P. Syse på vegne av Høyre og Kris
telig Folkeparti ble med 89 mot 68 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Arent M. Hen
riksen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT 1.) (Jf. forri
ge sak.) 

IV. Lovsaker: 
L Henvendelse fra Leif Kvigne, Oslo, om 

eventuell riksrett mot justisministeren og 
statsministeren. 
Ref. O. tid. 246 (9.4.87), og vedtatt henlagt. 

2. Henvendelse fra maleren Kåre Øijord, 
Drammen, med begjæring om at riksretts
ansvar gjøres gjeldende mot statsråd Wil
liam Engseth. 
Ref. O.tid. 517 (9.6.87) og vedtatt vedlagt 
protokollen. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrådet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp m. 
fl. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

U. Alminnelige saker: 
L H. M. Kongens tale til det 132. ordentlige 

Storting ved dets åpning. (Trontalen) og 
Melding om Noregs rikes tilstand og sty
ring i tida etter siste melding. 
S.tid. 5-22 (2.10.87), S.tid. 119-276 (trontale
debatt 22.10.-23.10.87). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
kap. 21 Statsrådet og kap 1614 Lignings
kontorene og Folkeregistrene. (LØnn og 
godtgjørelser.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 937, Innst. S. 49, S.tid. 
1563 (7.12.87). 

3. Skrivelse fra Statsministerens kontor, da
tert 18.12.87, om endringer i departe-

mentsstrukturen og fordeling av ansvar 
mellom statsrådene. 
S.tid. 1952 (7.1.88). 

4. Svar fra Regjeringen vedkommende sa
ker oversendt av Stortinget 1986-87. 
Dok. 3, ref. S.tid. 536, Innst. S. 65, S.tid. 
1952-1954 (7.1.88). 

5. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m.m. for tidsrommet l. juli 
1986 - 30. juni 1987. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1987 
over konstitueringar i embete og over 
mellombels oppretta stillingar.) 
Innst. S. 150, S.tid. 2899-2900 (13.4.88). 

6. Forslag fra Carl L Hagen om at Stortinget 
skal be Regjeringen sørge for at regje
ringens tjenestebiler skal likebehandles i 
trafikken med vanlige personbiler. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 286, 
S.tid. 4037- 4038 (8.6.88). 
(l forslag om at innstillingen vedlegges 
protokollen bifaltes enstemmig.) 

7. Forslag fra Carl l. Hagen om at Stortinget 
vedtar en beklagelse over manglende be
klagelse av Forbruker- og administra
sjonsminister Anne Lise Bakken i Stor
tingets møte 7. juni 1988. 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 4060-4061 (8.6.88), og 
trukket tilbake av forslagsstilleren. 
(Jf. Ill, sak 1.) 

8. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medlemmer. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 279, S.tid. 4145 (10.6.88). 

9. Brev fra statsministerens kontor datert 
13. juni 1988 om endringer i Regjeringens 
sammensetning. 
Ref. S. tid. 4348 (13.6.88). 
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m. Spørsmål: 
l. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 

Bondevik om statsråd Anne-Lise Bak
kens håndtering av saken vedrørende 
lønnsfastsettelsen for Postsparebankens 
nye sjef, S.tid. 3923-3931 (7 .6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Torgrim Guvåg, Fauske, sender begjæ

ring om at riksrettsansvar gjøres gjelden
de mot statsminister Gro Harlem Brundt
land og statsrådene Helen Bøsterud og 
Tove Strand Gerhardsen for angivelig 
pliktforsømmelse i forbindelse med sy
ketrygdsak. 
Ref. O.tid. 4 (21.10.87), og vedlagt proto
kollen. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 

20 Statsministerens kontor 
21 Statsrådet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 
l 03 Regjeringens felles bevilgning for 

representasjon 

ll. Alminnelige saker: 
l. H. M. Kongens tale til det 133. ordentlige 

Storting ved dets åpning (Trontalen) og 
Melding om Noregs rikets til.stand og sty
ring i tida etter siste melding. 
S.tid. 6-22 (3.10.88), S.tid. 163-338 (trontale
debatt 18.10.-19.10.88) 
(3 forslag, hvorav l fra Kjell Magne Bon
devik og Johan Buttedahl, og 2 fra Hanna 
Kvanmo sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
· beklager kulturminister Hallvard Bakkes 
innstilling til Regjeringen om å utnevne 
Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde til 
kringkastingssjef. 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 578, Innst. S. 52, S.tid. 
1854-1901 (13.12.88). 
(2 mistillitsforslag, henholdsvis fra Ingrid 
I. Willoch ikke bifalt med 89 mot 48 stem
mer og fra Carl I. Hagen ikke bifalt med 
135 mot 2 stemmer.) 

3. Endring i statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 21, Statsrådet. (Post 11 Reiseutgif
ter.) 

St.prp. 46, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 65, 
S.tid. 1975-1979 (15.12.88). 

4. Fortegnelse over svar fra Regjeringen 
vedkommende saker oversendt av Stor
tinget 198 7-88. 
Dok. 3, ref. S.tid. 1853, Innst. S. 89, S.tid. 
2559-2560 (8.2.89). 

5. Debatt om Regjeringens representasjon i 
Stortinget under debatter. 
S.tid. 2686-2690 (21.2.89). 

6. Forslag fra Carl I. Hagen om l. Overføring 
av det finansielle og driftsmessige ansvar 
for de fylkeskommunale sykehus til sta
ten snarest mulig. 2. Øremerket tilleggsbe
vilgning til de fylkeskommunale sykehus 
med 300 mill. kroner for budsjetterminen 
1989 og redusert U-hjelp med 300 mill. 
kroner. 3. Overføring av det finansielle an
svar for sosialhjelpsutbetalinger fra kom
munene til staten. 4. Mistillit til sosial
minister Tave Strand Gerhardsen. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2459, Innst. S. 118, 
S.tid. 2963-3030 (4.4.89). (Forslagene ble 
ikke bifalt. Mistillitsforslaget forkastet 
med 93 mot 2 stemmer.) 
(Jf. HELSEVESEN Il, sak 11.) 

7. Brev fra Statsministerens kontor datert 
28. april1989 om endringer i Regjeringens 
sammensetning. 
S.tid. 3401 (2.5.89). 

8. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medlemmer m.v. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 164, S.tid. 3483-3484 (11.5.89). 

9. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1986 og 1987 og om 
redegjørelse for skipseksportkampanjen. 
(Vedlegg: I-Il. Årsberetning og regnskap 
for 1986 og 1987. III. Redegjørelse om 
Skipseksportkampanjen. III-1. Beretning 
fra Regjeringsadvokatembetet av 22. juni 
1978 vedrørende behandlingen i styret for 
G lEK av søknader om garanti og rente-
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støtte ved eksport av skip til utviklings
land. III-2. Notat 28. juni 1978 fra statssek
retær Per Martin Ølberg om behandling i 
GIEKs styre av skipseksportsaker. III-3. 
Brevveksling mellom styremedlem i 
GIEK Borger A. Lenth og Handelsdepar
tementet vedrørende behandling av 
skipseksportsaker. I innst. er trykt diver
se korrespondanse i sakens anledning, og 
en liste over utrykte vedlegg.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2409, lnnst. S. 290, 
S.tid. 4808-4858 (16.6.89). 
(2 forslag, hvorav l mistillitsforslag fra 
Petter Thomassen p va. H og Fr P mot 
Hallvard Bakke ble med 102 mot 52 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Harald Syn
nes ble med 87 mot 67 stemmer ikke bi
falt.) 

10. Regjeringsprotokollane og om embetsut
nemningar m.m. l. juli 1987- 30. juni 1988. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1988 
over konstitueringar i embete og over 
mellombels oppretta stillingar.) 
Innst. S. 260, S.tid. 4917-4918 (17.6.89). 

11. Langtidsprogrammet 1990-1993. 
(Vedlegg: l. Internasjonale perspektiver. 
Il. Utviklingen i naturgrunnlaget. Ill. Ut
viklingen i petroleumssektoren. IV. Be
folkningsutviklingen. V. Omsorgsbeho
vet framover. VI. Fordeling og levekår. 
VII. Perspektiver for de offentlige utgifte
ne til 2000. Utrykt vedlegg: Høringsutta
lelser til NOU 1987: 9A Arbeidsreformer 
og NOU 1988: 17 Frivillige organisasjo
ner.) 
St.meld. 4, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 305, 
S.tid. 4967-5055 (19.6.89). 
(2 forslag, hvorav l fra Jo han C. Løken om 
et oljefond sendt Regjeringen - se RE-

GJERINGEN OVERSENDT I. l forslag 
fra Kjell Furnes pva. KrF, Sp og FrP, om 
skattefradrag for gaver til ideelle organi
sasjoner bifalt med 55 mot 54 stemmer.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om fravær 

av regjeringsrepresentanter ved Dalai 
Lamas besøk i Norge, S. tid. 397-398 
(26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S .tid. 1001 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1322 (30.11.88). 

4. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1656-1657 
(7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om hvor mange 
ledige i gjennomsnitt pr måned statsrå
den vil godta før han går av, S.tid. 2215-
2216 (11.1.89). 

6. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik og Hanna Kvanmo på vegne av 
Theo Koritzinsky om informasjonsrutine
ne i forsvaret i forbindelse med den sovje
tiske ubåtulykken ved Bjørnøya, S. tid. 
3187-3197 (12.4.89). 
(To spørsmål ble behandlet sammen.) 
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REGJERINGEN OVERSENDT 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter. (Forslag framsatt i Stortinget eller Odelstinget og 
som det ikke er realitetsvotert over.) 

IL Erstatningssøknader og anker. 
Ill. Henstillinger, forestillinger, uttalelser og klager. 
IV. Andre søknader. 

Sakene er under gruppe I ordnet alfabetisk etter forslagsstillers nevn, under gruppene Il, 
Ill og IV kronologisk etter behandlingsdato i Stortinget. 

(Svar på saker oversendt Regjeringen i 1985-86- se Dok. 3 for 1986-87, Innst. S. 169, S.tid. 3478-
3484 (27 .5.87).) 
(Svar på saker oversendt Regjeringen i 1986-87 se Dok. 3 for 1987-88, Innst. S. 65, S.tid. 1952-1954 
(7 .1.88).) 
(Svar på saker oversendt Regjeringen i 1987-88 se Dok. 3 1988-89 se Dok. 3 for 1988-89, Innst. S. 
89, S.tid. 2559-2560 (8.2.89).) 
(Svar på saker oversendt Regjeringen i 1988-89 se Dok. 3 for 1989-90, Innst. S. 39, S.tid. 1682 
(14.12.89).) 

1985-86 

l. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra Hallvard Bakke, Anneliese Dørum, 
Carl I. Hagen, Gunnar Halvorsen, Kari 
Helliesen, Arent M. Henriksen, Sigbjørn 
Johnsen, Inger Pedersen og Tom Thore
sen, oversendt fra Odelstinget: «De forsk
ningsformål som nå får overført midler 
fra tippeoverskuddet skal kompenseres 
for endringen i tippenØkkelen og for 
eventuell nedgang i tippeomsetningen 
på grunn av Lotto, gjennom ordinære be
vilgninger over statsbudsjettet. 
S.tid. 1881 (21.1.86). 
Fra Anne-Lise Bakken: <<Det henstilles 
til Regjeringen å legge fram for Stor
tinget en samlet oversikt over statens 
bruk av ulike midlertidige stillinger, pri
vaf utleid arbeidskraft og ansatte på sys
selsettingsmidler. 
S.tid. 544 (14.11.85). 
Frå Haakon Blankenborg: «Regjeringa 
vert beden om å leggje fram ei melding 
om utviklinga av NRK og NRK i ei ny 
mediesituasjon. 
S.tid. 1836 (9.1.86). 
Frå Haakon Blankenborg: «Regjeringa 
vert beden om å ta initiativ til ein opp
rustingsplan for språkopplæring. 
S.tid. 1990 (7.2.86). 
Fra Kjell Magne Bondevik og Borghild 
Røyseland datert 29. mai 1986 til lov om 
kunstig befruktning etter prøverørsme
toden og ved inseminasjon. 
Dok. 8:17, ref. O.tid. 291, Innst. O. 59, 
O.tid. 325-326 (10.6.86). 
Fra Kjell Borgen: «Stortinget ber Regje
ringen utarbeide en plan for opptrap
ping og utvikling av nye arbeidsmar-

kedstiltak for funksjonshemmede og and
re vanskeligstilte grupper. 
S.tid. 1006 (28.11.85). 
Fra Kjell Borgen: «Stortinget ber Regje
ringen legge fram for Stortinget en ak
sjonsplan mot støyproblemer, heri inklu
dert vegtrafikk- og flytrafikkstøy. 
S.tid. 1006 (28.11.85). 
Fra Knut Frydenlund: «Stortinget ber 
Regjeringen å gå inn for at de pågående 
forhandlinger mellom USA og Sovjet
unionen føres med sikte på forbud mot 
utplassering av våpen i verdensrommet. 
S.tid. 1561 (9.12.85). 
Fra Kåre Gjønnes: «Det henstilles til 
Regjeringen å finne fram til mer ensar
tede og rettferdige retningslinjer som 
kan danne grunnlag for ligningsmessig 
deling av inntekt mellom ektefeller etter 
faktisk innsats i felles bedrift. I denne 
forbindelse bør det og vurderes om be
løpsgrensen i skattelovens § 16, 5. ledd 
kan bortfalle. 
S.tid. 1625 (13.12.85). 
Fra Roger Gudmt!-ndseth og Rolf Nilssen 
datert 11. februar 1986 om endringer i lov 
6. desember 1968 om tiltak mot sjukdom
mer hos ferskvannsfisk. (Økonomisk 
kompensasjon til oppdretter ved inn
grep fra det offentlige og hjemmel til å 
pålegge næringen en egen produktav
gift.) 
Dok. 8: 7, ref. O.tid. 135, Innst. O. 36, 
O.tid. 222 (17.4.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om ektefelledelt 
beskatning slik at den utearbeidende ek
tefelle kan overføre en del av sin inntekt 
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til den andre ektefelle til beskatning og 
fordeling av folketrygdpoeng. » 
S.tid. 459 (7.11.85). 
Fra Carl I. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere lønnsplasse
ringen for politi-og lensmenn slik at det 
åpnes rom for en sterkere differensie
ring i lønnsnivået for forskjellige geogra
fiske områder og stillinger, slik at dykti
ge folk kan beholdes i etatene, fremfor at 
de går til private bedrifter av lønnsmes
sige årsaker. 
S.tid. 619 (15.11.85). 
Fra Carl I. Hagen datert 20. juni 1985 om 
begrensning i bruken av personnummer. 
Dokument 8:15 (1984-85), ref. S .tid. 241, 
Innst. S. 23, S.tid. 1294-1295 (4.12.85). 
Fra Carl I. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere en fast tilknyt
ning for el-avgiften til en annen indika
tor, f.eks. et visst forhold til stats kraftpri
sen. 
S.tid. 1467 (6.12.85). 
Fra Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen å vurdere statsbudsjettets oppset
ting med det for øye at det skilles mellom 
inntekter og utgifter som påløper i Norge 
og overfor utlandet. » 
S.tid. 1791 (19.12.85). 
Fra Carl l. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å endre statsbudsjettets 
oppsetting slik at investeringer til inn
tekts ervervelse i forretningsmessig virk
somhet føres opp på samme måte og 
med samme postbetegnelser uavhengig 
av om den forretningsmessige virksom
het er organisert som aksjeselskap eller 
som forvaltningsbedrift.» 
S.tid. 1791 (19.12.85). 
Fra Carl I. Hagen oversendt fra Odels
tinget: «Regjeringen bes fremme forslag 
til Stortinget om en utvidelse av ord
ningen med særskilte inntektsfradrag 
for distrikter som omfattes av arbeidsgi
veravgiftssone nr. 4 og nr. 3, sammen 
med forslag om nedskjæring av selektive 
distriktsØkonomiske tiltak.» 
S.tid. 1881 (21.1.86). 
Fra Carl l. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å sørge for at Industriban
ken blir behandlet som en privatbank i 
nasjonalbudsjettsammenheng uten fast
settelse av innvilgningsrammer for ban
kens utlån.» 
S.tid. 2004 (11.2.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Det henstilles til Re
gjeringen å Øke grensen for valutainn
skudd i norske banker, forlenge inn
skuddstiden og gi regler for konkurran-
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sevurderinger av norske banker mot 
utenlandske banker.» 
S.tid. 2082 (25.2.86). 
Fra Carl l. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å gradvis avvikle gullmyn
ter som en del av de offisielle valutare
server ved omplassering i gullbarrer/og 
eventuell overflytting av spesielle myn
ter til museum og myntsamlinger for ut
stilling.» 
S.tid. 2082 (25.2.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Regjeringen bes 
fremme endringsforslag i skatteloven 
slik at skattereglene for likeartet virk
somhet medfører samme skattemessige 
behandling uavhengig av organisasjons
form. » 
S.tid. 2107-2108 (26.2.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen avstå fra å iverksette pris og/eller 
Lønnsstopp i inneværende år. » 
S.tid. 2765-2766 (15.5.86). 
Fra Carl l. Hagen: «Stortinget slutter seg 
til flertallet i Kommunal- og Miljøvern
komiteen og ber Regjeringen arbeide 
med å Øke andelen private entrepriser i 
bygge- og anleggsarbeider for den offent
lige sektor og sørge for større konkurran
se om oppdrag for det offentlige.» 
S.tid. 2856 (27.5.86). 
Fra Carl l. Hagen om en plan for et be
hovsdirigert helsevesen og eldreomsorg. » 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 155, 
S.tid. 2880-2889 (29.5.86). 
Fra Carl l.Hagen: «Det henstilles til Re
gjeringen å vurdere en oppsplittelse av 
det offentlige arbeidsgivermonopol for 
sykepleiere og hjelpepleiere slik at disse 
grupper også kan nyte godt av et mar
kedsbestemt lønnsnivå istedenfor å væ
re gjenstand for en kynisk utnyttelse av 
en monopolarbeidsgiver.» 
S.tid. 2888 (29.5.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen godkjenne søknaden fra Asker
klinikken om å drive delvis sykehus
drift. » 
S.tid. 2888 (29.5.86). 
Fra Carl I. Hagen oversendt fra Odels
tinget: «Regjeringen anmodes om å unn
ta fra godkjennelseskriterier for helsein
stitusjoner forhold som kan påvirke yr
kesgruppers frie valg av arbeidsgivere. >> 
S.tid. 3471-3472 (18.6.86). 
Fra Carl I. Hagen oversendt fra Odels
tinget: «Regjeringen anmodes om å sør
ge for Lønns-og arbeidsvilkår for syke
pleiere og hjelpepleiere som medfører 
økt interesse for yrkene og gjør staten 
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som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner.» 
S.tid. 3473 (18.6.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å foreta en ny og uavhengig 
vurdering av Fjellinjen og Vannlinjen 
som alternativer for ny E 18 gjennom Os
lo Sentrum.» 
S.tid. 3496 (18.6.86). 
Fra Carl I. Hagen: «Det henstilles til 
Regjeringen å foreslå en ytterligere 
opptrapping av riksveibudsjettene for 
Oslo og Akershus, slik at de veiprosjek
tene som er omtalt i St.meld. 46 for 1985-
86 kan ferdigstilles innen utgangen av 
1995. Dette kan eventuelt foretas ved et 
eget handlingsprogram utenom de ordi
nære riksveimidlene, en handlingsplan 
for Oslo-området på samme måte som 
det er gjort for Nordisk Handlingsplan, 
distriktsutbyggingen og spesielle tra
fikksikkerhetstiltak som ikke er fylkes
fordelt.» 
S.tid. 3496 (18.6.86). 
Fra Kjell Helland: «Det henstilles til 
Regjeringen: l. A innføre en registre
ringsordning for fusjoner. 2. Det legges 
så snart som mulig fram for Stortinget 
forslag til skatteregler for fusjoner.» 
S.tid. 2482 (24.4.86). 
Fra Arent M. Henriksen: «Det henstilles 
til Regjeringa å fremme forslag om mid
lertidige feltvise særavgifter for oljeut
vinning i Nordsjøen.» 
S.tid. 461 (7.11.85). 
Fra Arent M. Henriksen: «Det henstilles 
til Regjeringen å fremme forslag som 
kan begrense skattefordelen av det ube
grensede rentefradrag. Forslaget må 
fremmes slik at det kan få virkning fra l. 
januar 1987.» 
S.tid. 3155 (12.6.86). 
Fra Arent M. Henriksen: «Stortinget ber 
Regjeringen snarest fremme lovforslag 
om full økonomisk boikott av Sør-Afri
ka.» 
S.tid. 3354 (16.6.86). 
Fra Odd HoZØs: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere særlige tiltak for å få 
dekket behovet for sykehjemsplasser og 
alternative omsorgstiltak for eldre. Det 
bør vurderes om det i en avgrenset pe
riode bør gis særlige tilskudd til slike til
tak i likhet med det som i forrige periode 
ble gjort for å stimulere utbygging av 
nye elevplasser i videregående skole». 
S.tid. 212 (22.10.85). 
Fra Tora H oug: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere opprettelsen av et buf
ferfond - oljefond som kan møte usikker-
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hetene omkring oljeinntektene og samti
dig åpne for en mer demokratisk styring 
over oljeformuen.» 
S.tid. 461 (7.11.85). 
Fra Tora Houg: «Det opprettes et eget 
statlig gass-selskap. Selskapet skal stå 
for alt gass-salg fra norsk sokkel. Selska
pets formål er å koordinere gassproduk
sjonen og -salget fra norsk sokkel.>> 
S.tid. 1680 (16.12.85). 
Fra Age H ovengen: «Ved konsesjons
handsaminga skal det setjast vilkår om 
utarbeiding av driftsplanar, som skal 
følgjast opp, og at balansekvantumet av
verkast.» (l samband med sak om sal av 
Rustad statsskog.) 
S.tid. 1631 (13.12.85). 
Fra Annelise Høegh: «Det henstilles til 
Regjeringen, i forbindelse med den be
budede melding om egenandelssyste
met, å vurdere om flere tjenester bør om
fattes av «egenandelstaket» og/ eller om 
noen grupper - f.eks. uføretrygdede, kro
nisk syke og reelle minstepensjonister -
bør gis ytterligere skjerming ved beta
ling av egenandeler.» 
S.tid. 2142 (27.2.86). 
Fra Ragnhild Queseth Haarstad og Gud
mund Restad datert 19. desember 1985 
om tillegg til lov 28. juni 1974 nr. 58 om 
odelsretten og åsetesretten. (Verdifast
setting ved odelstakst.) 
Dok. 8: 5, ref. O.tid. 88, Innst. O. 25, O.tid. 
152-153 (20.2.86). 
Fra Thor Knudsen: «Det henstilles til 
Regjeringen å vurdere ekstraordinære 
sysselsettings-, attførings- og opplæ
ringstiltak i Vestfold/Telemark på grunn 
av deri ledighet som følger verfts
situasjonen i regionen. 

Regjeringen bes også vurdere om til
skudd til HOSA (Horten omstillings/sys
selsetting og attføringssenter) kan inngå 
som et ledd i en økt innsats fra arbeids
kraftmyndighetene. Under henvisning 
til Innst.S. nr. 270 (1985-86) bes Regje
ringen vurdere behovet for ekstrabevilg
ninger.» 
S.tid. 3747 (20.6.86). 
Fra Theo Koritzinsky: «Planer i NATO 
om utvikling, produksjon og utplasse
ring av nye konvensjonelle hØyteknolo
giske våpen i Europa forelegges Stor
tinget.» 
S.tid. 1562-1563 (9.12.85). 
Fra Hanna Kvanmo: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram en plan for styr
king og utbygging av eldreomsorgen. 
Planen skal blant annet inneholde en 
ordning med offentlig avlønning av per-
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soner som har særlig tyngende omsorgs
arbeid i hjemmet.» 
S.tid. 216 (22.10.85). 
Fra Hanna Kvanmo: <<Stortinget ber 
Regjeringen foreslå tiltak som forhind
rer en ytterligere privatisering innenfor 
hel,sevesenet. » 

S.tid. 216 (22.10.85). 
Fra Hanna Kvanmo: «Stortinget ber 
Regjeringen legge fram forslag til end
ring i Folketrygdloven etter følgende ret
ningslinjer: Generell pensjonsalder set
tes til 65 år, men med rett til å fratre ved 
fylte 62 år, og rett til å arbeide fram til 
fylte 70 år.» 
S.tid. 216 (22.10.85). 
Fra Lars Gunnar Lie: «Stortinget opp
modar Regjeringa om å vurdere å gje 
nærradiostasjonar løyve til å kringkaste 
stillingsannonsar for offentleg sektor og 
forbrukarinformasjon frå statlege mono
polverksemder.» 
S.tid. 303 (5.6.86). 
Fra Carl Fredrik Lowzow, Anne Enger 
Lahnstein, Tora Houg og Anneliese DØ
rum: «Stortinget henstiller til Regje
ringen å medvirke til at det blir opptatt 
nye studenter til kliniske studier ved 
Sentral,sykehuset i Akershus, idet det vi
ses til komiteens merknader i budsjett
innstilling S.nr.12 1983/84, 1984/85 og 
1985/86 kap. 310 og St. meld. 66 1984/85.» 
S.tid. 1407 (5.12.85). 
Fra KjellbjØrg Lunde: «Det henstilles til 
Regjeringen å øke antall medlemmer i 
Kontrollutvalget for overvåkings- og sik
kerhetstjenesten, slik at utvalget får en 
bredere politisk representasjon. En re
presentant for Datatilsynet bør også få 
plass i utvalget.» 
S.tid. 618-619 (15.11.85). 
Fra KjellbjØrg Lunde på vegne av Sosia
listisk Venstreparti oversendt fra Odels
tinget: «Stortinget ber Regjeringen legge 
fram forslag til endringer i reglene for ut
betaling av dagpenger under arbeids
ledighet som sikrer alle registrerte ar
beidssøkere et forsvarlig minstebelØp 
uansett ledighetens varighet og tidligere 
lønnsinntekt.» 
S.tid. 2637 (5.5.86). 
Fra KjellbjØrg Lunde og Magnar Sortås
lØkken datert 20. mars 1986 om endring i 
lov av 8. april1981 nr. 7 om barn og for
eldre (barneloven.) (Forbud mot fysisk 
avstraffel,se av barn.) 
Dok. 8:10, ref. O.tid. 221, Innst. O. 57, O.tid. 
359-361 (11.6.86). 
Fra Sveinung Lunde: «Det henstilles til 
Regjeringen å ta initiativ til at det andre 
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fremmedspråk i ungdomsskolen blir 
kompetansegivende ved inntak til stu
dieretning for allmenne fag i den videre
gående skole.» 
S.tid. 1990 (7.2.86). 
Fra Gunn Vigdis Ql,sen-Hagen: «Stor
tinget henstiller til Regjeringen å vurde
re om spørsmålet om garantert minste
nivå på den Økonomiske sosialhjelp kan 
skilles ut som egen sak i den videre be
handling av innstillingen NOU 1985: Lov 
om sosiale tjenester, med sikte på snarlig 
behandling av Stortinget.>> 
S.tid. 1262 (3.12.85). 
Fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen på vegne 
av Arbeiderpartiet oversendt fra Odels
tinget: «Regjeringen bes framlegge en 
melding hvor en drøfter prinsippene 
omkring innføring av rett til arbeids
ledighetstrygd for personer som har vært 
under utdanning, avtjent verneplikt el
ler utført omsorgsoppgaver. » 
S.tid. 2637 (5.5.86). 
Fra Magnar SortåslØkken: «Stortinget 
ber departementet utrede og vurdere 
spørsmålet om hvorvidt pensjonistekte
par der begge er minstepensjonister, 
skal ha rett til to fulle minstepensjoner.» 
s. tid. 297 4 ( 4.6.86). 
Frå Sigurd Verdal: «Stortinget ber Re
gjeringa gjennom jordbruksavtala og in
nan to avtaleperiodar å syta for at minste
inntekta pr. årsverk blir omlag 85 pst. av 
gjennomsnittet for landbruksnæringa. » 

S.tid. 1625 (13.12.85). 
Fra Sigurd Verdal: «Regjeringen anmo
des om legge fram en vurdering av ekte
felledelt beskatning (Skattelovens § 16, 5. 
ledd) i høstsesjonen 1986.» 
S.tid. 3092-3093 (9.6.86}. 
Fra Kari Tove Viken: «Stortinget hen
stiller til Regjeringen at arbeidet med å 
få til en større økonomisk og sosial utjam
ning forsterkes. Så langt den markeds
messige tilpassing gjør det mulig, må in
tern utjamning være et hovedsiktemål.» 
S.tid. 1625 (13.12.85}. 
Fra Ingrid I. Willoch: «Stortinget ber 
Regjeringen vurdere å gjØre utdannel,se i 
matematikk obligatorisk for lærere som 
skal undervise i faget på grunnskolens 
ungdomstrinn.» 
S.tid. 2521 (28.4.86}. 
Fra Bjørn Erling Ytterhorn: «Det henstil
les til Regjeringen å legge sterkere vekt 
på realfag og sprog i mønsterplanen. Un
dervisningstiden bør økes og karakterer 
for orden og oppfØrsel innføres.>> 
S.tid. 1880 (16.1.86}. 
Fra Bjørn Erling Ytterhorn: «Stortinget 
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ber Regjeringen fremme forslag slik at 
det blir enklere for politiet å få opplys
ninger fra sosialetatens folk, og enklere 
å anvende tvangsbehandling overfor 
hardt belastede narkomane>>. 
S.tid. 2236 (13.3.86). 
Fra Bjørn Erling Ytterhorn: «Det henstil
les til Regjeringen å vurdere den kom
munale godkjenningsprosedyren for 
salg av Statseiendom mer.» 
S.tid. 2437 (17.4.86). 
Fra Bjørn Erling Ytterhorn: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for at norsk in
dustri og forskningsinstitusjoner får an
ledning til å delta i den sivile del av 
forskningen rundt SDI.» 
S.tid. 3354 (16.6.86). 
Fra Per Aas: «Det henstilles til Regje
ringen om at det blir stilt midler til dis
posisjon for asfaltering av vegnettet i 
Longyearbyen.» 
S.tid. 822 (26.11.85). 

Il. Erstatningssøknader og anker. 
l. Dagfinn Nilsen, Oslo, sender søknad om 

billighetserstatning av statskassen. 
Ref. S.tid. 810 (25.11.85). 

2. Helge Gjerde, Storsteinnes, sender søk
nad om billighetserstatning av statskas
sen. 
Ref. S.tid. 3132 (10.6.86). 

m. Henstillinger, forestillinger, uttalelser, 
protester og klager. 

l. Henstilling fra Asker og Bærum For
svarsforening til Storting og Regjering 
om å gjøre sitt ytterste for å få rede på 
Andrej Sakharovs tilstand og medvirke 
til at han og hans kone får en fri og trygg 
framtid. 
Ref. S.tid. 1936 (29.1.86). 

2. Henvendelse fra Norsk kommueforbund 
vedrørende overføring av Gaustad syke
hus til Oslo kommune. 
Ref. S.tid. 2071 (19.2.86). 

3. Utskrift av vedtak av Rogaland fylkes
ting 19. februar 1986 med henstilling til 
Stortinget om å vurdere om Sandnes 
Aducerverk bør regnes som kraftkreven
de industri og bli fritatt for el. avgift. 
Ref. S.tid. 2178 (11.3.86). 

4. Skriv fra sivilingeniør Jan Grosch, Oslo, 
med redegjørelse angående hans hypotese 
om at årsaken til et stort antall branner og 
eksplosjoner er kondens i elektrisk materi
ell. 
Ref. S.tid. 2485 (24.4.86). 

5. Henstilling fra Ja til livet-aksjonen om å 
vedta en ny lov som verner menneskeli
vets ukrenkelighet og sikrer livsrett og 
menneskeverd for alle. 
Ref. S. tid. 2788 (20.5.86). 

IV. Andre søknader. 
(Ingen saker i 1985-86.) 

1986-87 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- Asle Amundsen: «Stortinget ber departe
mentet vurdere konsesjonslovgivningen 
slik at en oppnår ei tilfredsstillende regio
nal fordeling av den konsesjonsbelagte 
fiskeflåten. 
S.tid. 724 07.11.86). 

- Asle Amundsen: «Det henstilles til depar
tementet å vurdere tiltak som kan sikre 
en tilfredsstillende veterinærdekning 
over hele landet. 
S.tid. 771 (18.11.86). 

- Peter Angelsen: «Stortinget ber Regje
ringen vurdere utviklingen i fiskerinæ
ringen i samarbeid med Norges Fiskar
lag, og eventuelt fremme forslag om nye 
tiltak i Revidert Nasjonalbudsjett. 
S.tid. 1751 (12.12.86). 

- Peter Angelsen- se under Petter Thomas
sen. 

- Hallgrim Berg, Jan P. Syse og Ingrid I. 
Willoch datert 5. februar 1987 om Lov om 
reklame i nærradio og lokal-TV. 
Dok. 8:14, ref. O.tid. 116, Innst. O. 33, 
O.tid. 186-192 (17.3.87). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

- Kjell Magne Bondevik: «Det vises til den 
Økonomiske forskjellsbehandling av ekte
par i forhold til samboende som eksiste
rende skatte- og trygdesystem innebærer. 
På denne bakgrunn henstilles det til Re
gjeringen i de bebudede stortingsmel
dinger om skatte systemet og trygdefi
nansieringen å 
- analysere dagens ordninger og frem

legge en oversikt over denne for
skjellsbehandling samt 
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- vurdere praktiske og økonomiske må
ter å motvirke den på.» 

S.tid. 252 (21.10.86). 
- Kjell Magne Bondevik og Odd Holøs da

tert 9. juni 1986 om tiltak for å redusere 
alkoholforbruket. 
Dok. 8:20 (1985-86), ref. S.tid. 3222 (1985-
86), Innst. S. 13, S.tid. 329-331 (4.11.86). 

- Harald Ellefsen: «Det henstilles til Regje
ringen å overveie mer varierte reaksjons
former for promillekjØring, på det grunn
lag at reaksjonenes avskrekkende virk
ning ikke svekkes. 
S.tid. 673 (14.11.86). 

- Steinar Eriksen- se under Petter Thomas
sen. 

- Dag Jostein Fjærvoll - se under Petter 
Thomassen. 

- Ranveig Frøiland, Nils O. Galten og Britt 
Harkestad: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere mulighetene for en sam
ordning mellom de maritime miljØer i 
Bergen og Haugesund med sikte på en 
bedre utnyttelse av både de faglige og 
økonomiske ressursene. 
S.tid. 2927 (7 .4.87). 

- Nils O. Galten - se under Ranveig Frøi
land. 

- Thor-Eirik Gulbrandsen: «Det henstilles 
til Regjeringen å ta initiativ til at spørsmå
let om hvordan en felles nordisk TV-kanal 
basert på redigerte programmer fra de en
kelte lands TV-sendinger og eventuelle 
nyproduserte programmer kan realiseres, 
blir utredet. 
S.tid. 3746 (4.6.87). 

- Thor-Eirik Gulbrandsen: «Det henstilles 
til Regjeringen å følge en restriktiv prak
tisering av konsesjonsloven av 1917 ved 
sØknader fra utlendinger om konsesjon på 
overtakelse av aksjemajoritet i selskaper 
som er engasjert i media/kulturvirksom
het. 

Regjeringen bes også vurdere om slike 
selskaper med utenlandsk aksjemajoritet 
og utenfor nasjonal kontroll bør nyte godt 
av norske Økonomiske støtteordninger.» 
S.tid. 3837 (5.6.87). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å sørge for en utredning av kon
sekvensene ved å gjøre SAS til et inter
nasjonalt børsnotert selskap. 
s. tid. 863 (20 .11.86). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å sørge for en justering av refu
sjonssatsene for kurbad og rekonvalesens
institusjoner som sikrer en forsvarlig 
drift. 
S.tid. 1340 (2.12.86). 

- Carl l. Hagen: «Det henstilles til Regje-

ringen å endre statsbudsjettets oppsetting 
slik at investeringer til inntekts ervervelse 
føres opp på samme måte og med samme 
postbetegnelser uavhengig av om den for
retningsmessige virksomhet er organisert 
som aksjeselskap eller forvaltningsbe
drift.» 
S.tid. 1917 (16.12.86). 

- Carl l. Hagen oversendt fra Odelstinget 
9.12.86: «Det henstilles til Regjeringen om 
å endre ordningen med en ekstra ferie
uke for arbeidstakere over 60 år, slik at ar
beidstakerne kan velge om de ønsker fe
rieuken som i så fall skal være ubetalt.» 
S.tid.1939 (7.1.86). 

- Carl I. Hagen datert 14. januar 1987 om di
verse bilpolitiske saker. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 119, 
S.tid. 2807-2809 (6.4.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

- Carl I. Hagen datert 8. mai 1987 om lov 
om endring i lov om tillegg til l) lov om 
krigspensjonering for militærpersoner av 
13. desember 1946 og 2) lov om krigspen
sjonering for hjemmestyrkepersonell og si
vilpersoner av 13. desember 1946. 
Dok. 8:28, ref. O.tid. 387, Innst. O. 84, 
O.tid. 501-502 (29.5.87). 

- Margit Hansen-Krone - se under Petter 
Thomassen. 

- Brit Barkestad- se under Ranveig Frøi
land. 

- Helga Haugen- se under Tore A. Liltved. 
- Arent M. Henriksen: «Stortinget ber Re-

gjeringen fremme de forslag som er nød
vendig for å oppnå en bedre styring av 
kr ed i ttilfØrselen. 
S.tid. 528 (6.11.86). 

- A rent M. Henriksen og Magnar SortåsZØk
ken datert 11. november 1986 til lov om 
endring i lov av 6. juni 1975 nr. 30om bar
nehager m.v. (Kommunal utbyggings
plikt for barnehager.) 
Dok. 8: 4, ref. O.tid. 19, Innst. O. 17, O.tid. 
57-58 (9.12.86). 

- Arent M. Henriksen datert 15. januar 1987 
om tiltak for å oppnå et lavere rentenivå 
og en styring av kredittilførselen. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Finans- og 
tolldepartementet 3.3.1987.) 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 2065, lnnst. S. 123, 
S.tid. 2772-2780 (2.4.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

- Arent M. Henriksen på vegne av Sosialis
tisk Venstreparti oversendt fra Odels
tinget 9. juni 1987: «Stortinget ber Regje
ringen utarbeide en stortingsmelding om 
sparebankenes struktur, styreform og 
økonomiske stilling. 
S.tid. 4005 (11.6.87). 
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- Arent M. Henriksen: «Stortinget ber Re
gjeringen fremme en stortingsmelding 
med en grundig analyse av boligpolitik
ken og en klarlegging av sosiale behov og 
ønsket byggetakt i framtida. 
S.tid. 4213 (12.6.87). 

- Odd Holøs og Kjell Magne Bondevik da
tert 9. juni 1986 om tiltak for å redusere al
koholforbruket. 
Dok. 8:20 (1985-86), ref. S.tid. 3222 (1985-
86), Innst. S. 13, S.tid. 329-331 (4.11.86). 

- Annelise HØegh og Inger-Lise Skarstein 
datert 20. februar 1987 om adgang til di
rekte import av vin for hoteller og restau
ranter med skjenkebevilling. 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2462, Innst. S. 134, 
S.tid. 2978-2985 (27.4.87). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

- Ragnhild Queseth Haarstad på vegne av 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
oversendt fra Odelstinget 25. mai 1987: 
«Det henstilles til Regjeringen å gi NRKs 
distriktskontorer en friere stilling i tråd 
med merknadene fra kirke- og undervis
ningskomiteens mindretall, jf. Innst. O. 
nr. 53 for 1986-87. Dette må skje fra l. mai 
1988, ved etablering av stifelsen NRK.» 
S.tid. 3926-3927 (10.6.87). 

- Ole Fr. Klemsdal - se under Tore A. Lil
tved. 

- Thea Knutzen- se under Petter Thomas
sen. 

- Thea Knutzen på vegne av Høyre og Kris
telig Folkeparti oversendt fra Odelstinget 
17. mars 1987: «Det henstilles til Regje
ringen å utrede alternativer som innebæ
rer hel eller delvis individuell tildeling/ 
fordeling av vederlag for bibliotekbruk. 
S.tid. 2759 (1.4.87). 

- Kåre Kristiansen: «Det henstilles til Re
gjeringen å sette ned et hurtigarbeidende 
utvalg med det mandat å lage retningslin
jer for en koordinering og samkjØring av 
frivillig og privat engasjement og initiativ 
med den offentlige helsetjeneste slik at 
man får en mest mulig optimal utnytting 
av de tilgjengelige ressurser. Utvalget for
utsettes også å vurdere hvorda private or
ganisasjoner og institusjoner kan gis lov
festet rett til sin virksomhet.» 
S.tid. 1340 (2.12.86). 

- Hanna Kvanmo: «Stortinget ber Regje
ringen ta avstand fra førstebruk av atom
våpen ved behandlingen av nye politiske 
retningslinjer for bruk av atomvåpen på 
NATOs forsvarsministermøte. >> 

S.tid. 254 (21.10.86). 
- Hanna Kvanmo: «Stortinget ber Regje

ringen om å opprettholde driften ved 
Bergverkselskapet Nord-Norge AlS så 

lenge det kan oppnås driftsmessig balan
se i regnskapene.» 
S.tid. 1722 (12.12.86). 

- Hanna Kvanmo: «Tranøy losstasjon opp
rettholdes slik den er i dag.» 
S.tid. 2974 (10.4.87). 

- Hanna Kvanmo: «Losoldermannssetet i 
Troms og Finnmark losoldermannskap 
legges til Honningsvåg. Det oppretthol
des losstasjon i Tromsø.» 
S.tid. 2974 (10.4.87). 

- Tore A. Liltved, Helga Haugen og Ole Fr. 
Klemsdal: «Regjeringen bes om å vurdere 
å la de maritime høyskoler som ikke blir 
blant de tre utvalgte som fortsatt skal 
kunne gi fullstendig sertifikatrettet ut
danning, få anledning til å tilby sertifikat
rettet utdanning som tilvalgsfag i noen 
tid fremover i tilfelle resultatet av et norsk 
internasjonalt skipsregister og utvik
lingen offshore skulle øke behovet for 
personell med maritimt sertifikat.» 
S.tid. 2927 (7.4.87). 

- KjellbjØrg Lunde datert 5. august 1986 om 
utvidelse av adgangen til å nekte mili
tærtjeneste på et alvorlig overbevis
ningsgrunnlag. 
Dok. 8: l, ref. S.tid. 29, Innst. S. 17, S.tid. 
804-813 (19.11.86). 

- Sverre Mauritzen: «Det henstilles til Re
gjeringen å oppnevne en kommisjon for å 
vurdere samsvaret mellom de oppgaver 
lokalforvaltningen gjennom statlige ved
tak er pålagt å utføre, og de økonomiske 
muligheter kommunesektoren har for å 
løse disse på en tilfredsstillende måte.» 
S.tid. 3235-3236 (14.5.87). 

- Sverre Mauritzen: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge fram forslag til en ny 
kommunelov som klarere avspeiler funk
sjonsfordelingen mellom stat, fylker og 
kommuner. I forbindelse med utarbeidel
se av ny lovgivning henstilles det til Re
gjeringen å vurdere statlige kontrollord
ninger med styringsverket, særlig fylkes
mannens legalitetskontroll med kommu
nestyrevedtak.» 
S.tid. 3235-3236 (14.5.87). 

- Arnljot Norwich - se under Petter Tho
massen. 

- Gudmund Restad: «Stortinget henstiller 
til Regjeringen snarest å iverksette forsk
ning med sikte på å kartlegge forskjellene 
i norske kommuners utbygging- og servi
cenivå.» 
S.tid. 2034 (22.1.87). 

- Inger-Lise Skarstein - se under Annelise 
Høegh. 

- Magnar SortåslØkken og A rent M. Henrik
sen datert 11. november 1986 til lov om 
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endring i lov av 6. juni 1975 nr. 30om bar
nehager m.v. (Kommunal utbyggings
plikt for barnehager.) 
Dok. 8: 4, ref. O.tid. 19, Innst. O. 17, O.tid. 
57-58 (9.12.86). 

- Magnar Sortåsløkken på vegne av Sosia
listisk Venstreparti oversendt fra Odels
tinget 25.mai 1987: «Stortinget ber Regje
ringen sette i verk en kampanje for å be
kjempe kjønnssykdommen clamydia for å 
innskjerpe at unge kvinner som ikke har 
født barn ikke blir tilbudt spiral som pre
vensjonsmiddel. 
S.tid. 3926 (10.6.87). 

- Magnar SortåslØkken på vegne av Sosia
listisk Venstreparti oversendt fra Odels
tinget 25. mai 1987: «Stortinget ber Regje
ringen foreta en opprusting av det psyko
sosiale tilbudet til ufrivillig barnløse ved 
at det opprettes psykososiale team be
stående av lege, psykolog og sosialarbei
dere.» 
S.tid. 3926 (10.6.87). 

- Hans Svendsgård - se under Petter Tho
massen. 

- Hans Svendsgård på vegne av sjøfarts- og 
fiskerikomiteens medlemmer: «Stor
tinget ber Regjeringen legge frem sak for 
Stortinget i løpet av vårsesjonen om Nor
ges Fiskeredskapsimports fremtidige stil
ting og oppgaver, i tråd med henstillinger 
i Innst. S. 24 for 1984-85 og Innst. S. 44 for 
1985-86.» 
s. tid. 294 7 (8.4.87). 

- Jan P. Syse- se under Hallgrim Berg. 
- Anders Talleraas: «Stortinget ber Regje-

ringen i forbindelse med jordbruksopp
gjøret for 1987-88 om å ta opp forslag om å 
øke grensen for produksjonsstøtte fra 0,1 
årsverk til 0,2 årsverk og forslag om en 
samordning av produksjonstilskudd og 
pensjon for gårdbrukere som er over 70 
år.» 
S.tid. 533 (6.11.86). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: 
«Stortinget ber Regjeringen om å vurdere 
midlertidige tiltak som kan begrense ut
lånsveksten fra banker og kredittinstitu
sjoner. Lån til boligkjØp, næringsvirk
somhet og studier må i tilstrekkelig grad 
skjermes. Stortinget ber samtidig Regje
ringen å stramme inn reglene for avbeta
lingskjøp.» 
S.tid. 4210 (12.6.87). 

- Petter Thomassen, Peter Angelsen, Stei
nar Eriksen, Dag Jostein Fjærvoll, Margit 
Hansen-Krone, Thea Knutzen, Arnljot 
Norwich, Hans Svendsgård, Per Aas: «Et
ter flere års leteaktivitet må det konstate
res at det ikke er gjort funn utenfor Nord-
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Norge som svarer til forventningene. Li
kevel anses den nordlige del av sokkelen 
fortsatt som svært lovende når det gjelder 
muligheter for fremtidige petroleums
funn. I dagens situasjon er det av betyd
ning å stimulere næringsutviklingen i 
den nord-norske landsdel også gjennom 
oljevirksomheten. 

Stortinget henstiller derfor til regje
ringen om snarest å legge frem en plan 
for å stimulere oljevirksomheten utenfor 
Nord-Norge hvor man bl.a. vurderer føl
gende elementer: 
- Leteaktiviteten innrettes ut fra målset

ningen om snarest mulig å gjØre driv
verdig oljefunn, som kan sikre utbyg
ging utenfor Nord-Norge. 

- Tildelingen av 11. konsesjonsrunde og 
strategiske blokker gjennomføres så 
raskt at leteaktiviteten på disse kan 
starte tidligst mulig i 1987. Flest mulig 
strategiske blokker bør utdeles. 

- Helårs boring sikres slik at virkningene 
for landbaserte aktiviteter kan jevnes 
ut. 

- Operatørselskaper velges på en slik 
måte at tilstrekkelige arbeidsoppgaver 
sikres for de oljeselskapene som har 
etablert seg i Nord-Norge. 

- 12. konsesjonsrun<.le utlyses snarest 
mulig. 

- Ordningen med strategiske blokker i 
områder som ikke er åpnet for almin
nelig letevirksomhet utvides snarest 
mulig. 

- Arbeidet med klargjøring av nye områ
der forseres, slik at letevirksomheten 
ikke skal stanse helt opp på grunn av 
manglende boreoppgaver.» 

- Lars Velsand: «Det henstilles til Regje
ringen å foreta en gjennomgang og vurde
ring av ulike personrettede tiltak, både av 
skattemessig og annen karakter, med sik
te på å få til en mer balansert befolknings
utvikling. 
S.tid. 2111 (29.1.87). 

- Ingrid I. Willoch- se under Hallgrim Berg. 
- Bjørn Erling Ytterhorn: «Stortinget ber 

Regjeringen avstå fra en norsk fotnote i 
kommunikeet fra NATOs forsvarsminis
termøte i Skottland.>> 
S.tid. 254 (21.10.86). 

- Bjørn Erting Ytterhorn: «Det henstilles til 
Regjeringen å fremme en handlingsplan 
for opprustning av rettsvesenet og for po
liti- og lensmannsetatens oppfølging av 
volds- og vinningsforbrytelser.» 
S.tid. 673 (14.11.86). 

- Per Aas- se under Petter Thomassen. 
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O. Erstatningssøknader og anker: 
l. Sigvard Andreasson, Nordkoster, Sveri

ge, sender anke over avslag på søknad om 
billighetserstatning av statskassen. 
Ref. S.tid. 788 (18.11.86). 

2. Olav H. Sollien, Brekkvasselv, sender an
ke over avslag på søknad om å bli tilstått 
billighetserstatning av statskassen for 
skade som angivelig skal være påført ham 
av skogbruksmyndighetene. 
Ref. S.tid. 1170 (28.11.86). 

3. Advokat Einar Wellen, Oslo, sender søk
nad på vegne av Peter Grønvold, Moss, 
om billighetserstatning for omkostninger 
i forbindelse med at han urettmessig ble 
oppsagt fra sin stilling i politiet. 
Ref. S.tid. 1565 (8.12.86). 

4. Advokat Magne Spilde, Trondheim, sen
der søknad på vegne av Trygve Spakmo, 
Lundemo, om billighetserstatning av 
statskassen på grunn av uberettiget inn
leggelse og tilbakeholdelse på Reitgjerdet 
sykehus og Kriminalasylet. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87). 

5. Olav Ullensvang sender anke over avslag 
på søknad om billighetserstatning av 
statskassen. 
Ref. S.tid. 2396 (4.3.87). 

6. Advokat Ketil Lund, Oslo, sender søknad 
om billighetserstatning på vegne av Jens 
Hroar Ljønes, tidligere pasient ved Reit
gjerdet sykehus i Trondheim. 
Ref. S.tid. 4214 (12.6.87). 

m. Henstillinger, forestillinger, uttalelser og 
klager: 

l. Paul Granberg, Bjoa, sender henstilling 
på vegne av det registrerte politiske parti 
«Fredspartiet» om endring av reglene om 
Økonomisk støtte til politiske partier. 
Ref. S.tid. 2832 (6.4.87). 

IV. Andre søknader: 
l. Holtålen kommune sender søknad om 

kompensasjon for ikke-utbygging av 
Gaula. 
Ref. S.tid. 29-30 (6.10.86). 

2. Innvandrer Informasjons- og Kultursen
ter, Oslo, sender søknad om støtte til drift 
av sentret. 
Ref. S.tid. 2324 (17.2.87). 

1987-88 

I. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 
- Asle Amundsen: «Det henstilles til depar

tementet å utrede en ordning med res
sursavgift for trålere som skal finansiere 
kontrolltiltak om bord i fangstflåten og på 
fangstfelten. 
S.tid. 914 (23.11.87). 
Bente Bakke: «Stortinget ber Regjeringen 
om å vurdere skattefradrag for en viss del 
av utgiftene ved ettermontering av kata
lysator på personbiler. 
S.tid. 4059 (8.6.88). 
Hallgrim Berg og Mona Røkke: «Det hen
stilles til Regjeringen at ved eventuell 
nedlegging av persontrafikken på Nume
dalsbanen er forutsetningen fra Stor
tinget at det blir gitt kompensasjon til 
distriktet i form av ny satsing for den øvri
ge samferdsel. Det skjer ved rask priorite
ring av midler til utbedring av veien 
Veggli-Nore, busstilbud og nytt veisam
band Svene-Hokksund. I en helhetsvur
dering for Numedal må det også vektleg-

ges at distriktet selv har bygget flyplass 
uten nevneverdig støtte fra staten. 
S.tid. 3775 (2.6.88). 

- Leiv Blakset - se under Kåre Øvregard. 
- Johan Buttedahl: «Stortinget anmoder 

Regjeringen om å analysere muligheten 
for at EFTA kan spille en mer aktiv rolle i 
forbindelse med forhandlingene med EF 
om et utvidet europeisk Økonomisk sam
arbeid, herunder behovet for å tilføre EF
TA økte ressurser. 
S.tid. 3952 (7 .6.88). 

- Reidar Due: «Stortinget ber Regjeringen 
vurdere nærmere organiseringen av 
ENØK-arbeidet med sikte på en styrket 
innsats. Vurderingen legges senest fram i 
forbindelse med den varslede hand
lingsplanen for energiøkonomisering. 
S.tid. 3857 (3.6.88). 

- Harald Ellefsen: <<Regjeringen bes utar
beide et prosjekt for innføring av EDB i 
lensmannsetaten, basert på anbud og 
Økonomisk lønnsomhet, og legge dette 
fram for Stortinget snarest. 
S.tid. 651 (13.11.87). 
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- Harald Ellefsen se under Kjell Helland. 
- Steinar Eriksen, Hans Svendsgård og Nils 

O. Golten datert 27. april 1988 om å endre 
regelverk og praksis for import av fisk di
rekte fra utenlandske fiskefartøy. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 223, 
S.tid. 3557-3560 (27 .5.88). 

- Dag Jostein Fjærvoll: «Det henstilles til 
Regjeringen om, i samarbeid med myn
dighetene i Finnmark, å utarbeide en 
handlingsplan som kan motvirke den ne
gative befolkningsutviklingen i fylket. I 
handlingsplanen bør inngå konkrete vir
kemidler som bortfall eller reduksjon av 
div. avgifter, lavere transportkostnader, 
utdanningstiltak, helsepolitiske tiltak 
m.v.». 
S.tid. 2923 (14.4.88). 

- Kjell Furnes på vegne av Kristelig Folke
parti, Senterpartiet og Sosialistisk Venst
reparti: «Det henstilles til Regjeringen å 
fremme forslag om en selvfinansierende 
fraktutjevningsordning for bensin og au
todiesel der oljeselskapene pålegges å 
innbetale en avgift til et fraktutjevnings
fond som benyttes til å dekke selskape
nes faktiske fraktutgifter på bensin og au
todiesel. >> 
S.tid. 786 (19.11.87). 

- Kjell Furnes på vegne av Kristelig Folke
parti og Senterpartiet oversendt fra 
Odelstinget 24. mai 1988: «Regjeringen 
anmodes om å vurdere om det kan være 
behov for en dispensasjonsadgang til reg
lene om utenlandske eierandeler, slik at 
myndighetene kan godkjenne avtaler 
som medfører høyere utenlandske eieran
deler hvis nasjonale og konkurransemes
sige hensyn tilsier at det vil være forde
laktig og forelegge dette for Stortinget 
som egen sak. 
S.tid. 3718 (2.6.88). » 

- Kjell Furnes på vegne av Kristelig Folke
parti oversendt fra Odelstinget 26. mai 
1988: «l. Regjeringen bes om å utarbeide 
forslag til nye lovregler for beskatning av 
kapitalforsikring bygget på følgende kri
terier. a) Beskatningen skal skje på utbe
talingstidspunktet. b) Gevinsten beskat
tes sammen med forsikringstakerens øv
rige inntekt. Forsikringstakerens inntekt 
defineres i denne sammenheng som gjen
nomsnittlig inntektsnivå de siste 3 til5 år 
for å motvirke manipulering med inn
tektsnivå i utbetalingsåret. c) Det innfø
res et bunnfradrag som øker med polisens 
løpetid (10 år, 20 år, 30 år osv.). d) Beskat
ningen skal ikke redusere utbetalingene 
ved død eller uførhet. 2. Tilsvarende be
skatningsprinsipper legges til grunn ved 

utbetaling fra utenlandsk forsikringssel
skap. 3. Tilsvarende beskatningsprinsip
per legges også til grunn ved utbetaling til 
arbeidstaker m.v. på poliser betalt av ar
beidsgiver.» 
S.tid. 3875 (6.6.88). 

- Kåre Gjønnes: «Det henstilles til Regje
ringen snarest å utarbeide lovregler/ret
ningslinjer for den bioteknologiske og ge
netiske forskning og forsøksvirksomhet på 
dyr.» 
S.tid. 2252 (18.2.88). 

- Kåre GjØnnes på vegne av Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet: «Det henstilles 
til Regjeringen om å arbeide videre med å 
kartlegge og finne tiltak mot gjeldsproble
mene i landbruket. I denne sammenheng 
bes vurdert en etableringsfondsordning 
for ungdom, forslagene i Dok. 8:30 og de 
tiltak som er skissert i arbeidsgruppens 
konklusjoner.» 
S.tid. 3613 (30.5.88). 

- Kåre Gjønnes se under Kjell Helland. 
- Ingvald Godal: «Stortinget ber Regje-

ringen om å vurdere om gjeldende norske 
regler for våpeneksport er tilfredsstillen
de tilpasset det internasjonale samarbeid 
om produksjon og salg som preger utvik
lingen på dette områdt.t. >> 
S .tid. 3154, 3155 (3.5.88). 

- Nils O. Golten, Hans Svendsgård og Stei
nar Eriksen datert 27. april 1988 om å end
re regelverk og praksis for import av fisk 
direkte fra utenlandske fiskefartøy . 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 223, 
s. tid. 3557-3560 (27 .5.88). 

- Thor-Eirik Gulbrandsen - se under Theo 
Koritzinsky. 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme krav om lønnsdifferen
siering for lærere overfor lærerorganisa
sjonene, slik at det kan betales bedre lønn 
til dyktige og etterspurte lærere. Dette for 
å motvirke at slike lærere forlater yrket, 
og for å skaffe kvalifiserte søkere til stil
linger som er vanskelig å besette, f.eks. i 
distriktene.» 
S.tid. 1402 (3.12.87). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om øremerking 
av miljøavgift på smøreolje til finansie
ring av oppsamlingssystem og forsvarlig 
behandling av oljeavfall. » 

S.tid. 1535 (7.12.87). 
- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje

ringen å fremme forslag om nedleggelse 
av Landbruksdepartementet og Fiskeri
departementet, og innlemmelse av disse 
departementers funksjoner i det nye Næ
ringsdepartementet.» 
S.tid. 1847 (16.12.87). 
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- Carl l . Hagen oversendt fra Odelstinget 
29. februar 1988: «Det ansees at det kreves 
ekstra lønnsmessige tiltak for å rekruttere 
sykepleiere til ubesatte stillinger og til 
overgang til heldagsstillinger av deltids
pleiere. En faglig avansementsstige vil 
være, slik Tvedt-utvalget begrunnet, et 
viktig tiltak for å få sykepleiere til å bli og 
trives i arbeidet. Regjeringen anmodes 
om å bidra til at det nedsettes et partssam
mensatt utvalg som innen tariffoppgjøret 
pr. 1.5.88 legger frem konkrete forslag 
med hensyn til etablering av slike fagsti
ger. 
S.tid. 2532-2534 (16.3.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om nytt system 
for regulering av pensjonene for stats
pensjonister, slik at man følger lønnen til 
etterfølgerne i stillingen som grunnlag for 
pensjonsutregning. 
S.tid. 2722 (24.3.88). 

- Carl I. Hagen: «Stortinget forutsetter at 
en eventuell omgjøring av Norges tilknyt
ningsform til EF, bestemt reelt sett ved 
folkeavstemning i 1972, kun kan skje et
ter avholdelse av en ny rådgivende fol
keavstemning.» 
S.tid. 3955 (7.6.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å basere planleggingen og det vi
dere arbeidet med hovedflyplass på pri
vat utbygging og privat finansiering ba
sert på en ordning hvor en fast andel av 
brukeravgiftene tilfaller utbyggings- og 
driftselskapet. 
S.tid. 4033 (8.6.88). 

- Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen fremme de nødvendige forslag slik 
at egenbetaling i aldershjem og sykehjem 
begrenses til 25 pst. av kostnadene og til 
75 pst. av tilleggsinntekt utover folketryg
dens minstepensjon. 
S.tid. 4134-4135 (9.6.88). 

- Carl l . Hagen datert 14. aprill988 om ned
settelse av egenbetalingen i sykehjem og 
aldershjem. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 277, 
S.tid. 4131-4136 (9.6.88). 

- Margit Hansen-Krone: «Det henstilles til 
Regjeringen å medvirke til at de telean
satte ved Nord-Troms Museum sikres fort 
satt beskjeftigelse etter 30. juni 1988.» 
S.tid . 4187 (10.6.88). 

- Kjell Helland, Kåre Gjønnes, Harald El
lefsen og Oddbjørn Hågård: «Det henstil
les til regjeringen å legge opp til en snar
lig utbygging av Haltenbanken, og at det
te skjer mest mulig parallelt med Snorre
feltet. » 
S.tid. 1797 (16.12.87). 

- Arent M. Henriksen: «Det henstilles til 
Regjeringen å utarbeide en handlings
plan for bedre kontroll av sprøytemiddel
rester i plantevekster. Planen skal legge 
opp til en sterk aktivitetsvekst på dette 
området allerede fra 1988». 
S.tid. 704 (17.11.87). 

- Arent M. Henriksen på vegne av Sosialis
tisk Venstreparti oversendt fra Odels
tinget 24. mai 1988: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag som sikrer sam
funnsmessig styring og kontroll med de 
store finans- og kredittinstitusjonene. » 
S.tid. 3718-3719 (2.6.88). 

- Tora Aasland Houg: «Statens veiled
ningsinstitutt for industrien i Nord-Norge 
(VINN) opprettholdes og videreføres som 
en selvstendig statlig veiledningsenhet i 
Nord-Norge.» 
S .tid. 1630 (10.12.87). 

- Annelise Høegh på vegne av Høyre over
sendt fra Odelstinget 3. mai 1988: «Stor
tinget ber Regjeringen legge fram en vur
dering av utbredelsen av og erfaringene 
med bedriftshelsetjenesten og bedriftsle
geordningen og fremtidig prioritering av 
disse ordningene>> . 
S .tid. 3376-3383 (19.5.88). 

- Annelise Høegh på vegne av Høyre og 
Kristelig Folkeparti oversendt fra Odels
tinget 3. mai 1988: «Stortinget ber Regje
ringen vurdere å pålegge sivilarbeidende 
leger å tjenestegjøre i tiltaksområder». 

- Annelise Høegh på vegne av Høyre og 
Kristelig Folkeparti oversendt fra Odels
tinget 3. mai 1988: «Stortinget ber Regje
ringen øke utdannelseskapasiteten av le
ger ved Universitetet i Tromsø med 10 
studenter fra 1989». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88). 

- Oddbjørn Hågård - se under Kjell Hel
land. 

- Ragnhild Queseth Haarstad se under 
Theo Koritzinsky. 

- Thea Knutzen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om en bonusord
ning for låntakere som nedbetaler sine 
studielån raskere enn forutsatt ». 
S .tid. 4256-4257 (10.6.88). 

- Theo Koritzinsky, Ragnhild Queseth 
Haarstad og Thor-Eirik Gulbrandsen: 
«Stortinget ber Regjeringen om ikke å ta 
stilling til eventuelle nye eller utvidete 
avtaler med USA om forhåndslagre av 
ammunisjon, drivstoff og annet utstyr el
ler om verkstedkapasitet for USAs 
hangarskip, før saken er behandlet av 
Stortinget i plenum. » 
S.tid. 1768 (15.12.87). 

- Theo Koritzinsky: «Det henstilles til Re
gjeringen å åpne adgang til å bruke av 
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bompenge-inntektene for å styrke kollek
tivtransporten i Oslo og Akershus.» 
S.tid. 4165 (10.6.88). 

- Jørgen Kosmo på vegne av justiskomiteen 
oversendt fra Odelstinget 29. mai 1987: 
«Regjeringen framlegger inntil videre for 
Stortinget årlig stortingsmelding om Sa
metingets virksomhet. En gang i hver stor
tingsperiode framlegges melding om de 
tiltak som foretas for å sikre og utvikle sa
menes språk, kultur og samfunnsliv.» 
S.tid. 32 (8.10.87). 

- Kåre Kristiansen: «l. Christiania Spiger
verk beholdes som egen juridisk resulta
tenhet innen Norsk Jernverk. 2. Avvik
ling av stål- og valseverket i Nydalen fore
tas innen 31. desember 1989. 3. Virksom
hetsområdene Tråd og Spiker og Bearbei
det Armering videreutvikles fortsatt. 4. 
Bedriften omstilles til ny industrivirk
somhet med basis i frigjorte personalres
surser og eiendomsarealer. » 

S.tid. 4118 (9.6.88). 
- Kåre Kristiansen på vegne av Kristelig 

Folkeparti oversendt fra Odelstinget 9. ju
ni 1988: «Regjeringen anmodes om å vur
dere dagens promillegrense nænnere og 
herunder utrede fordeler og ulemper ved 
en eventuell senking av promillegrensen 
tl under 0,5.» 
S.tid. 4303 (13.6.88). 

- Hanna Kvanmo: «Stortinget ber Regje
ringen om å fremme forslag om en nasjo
nal boligplan som inneholder en betyde
lig opptrapping av boligbyggingen, finan
siering med stor vekt på stats bankene og 
en målsetting for hvor stor den av en gjen
nomsnittsinntekt som bør gå til boutgifter 
i en vanlig bolig.» 
S.tid. 276 (23.10.87). 

- Hanna Kvanmo: «Det henstilles til regje
ringen å følge opp fagbevegelsens krav 
om bevaring av arbeidsplassene i EB i 
Norge gjennom de konsesjonsvilkår re
gjeringen vil fastsette.» 
S.tid. 1568 (7.12.87). 

- Hanna Kvanmo: «Det henstilles til Regje
ringen å legge fram en melding om norsk 
våpeneksport. 
S.tid. 3155 (3.5.88). 

- Hanna Kvanmo: «Arbeidsgiveravgiften 
for Rana, Hemnes, Alstahaug, Leirfjord, 
Nesna og L u røy settes til 7, 7 pst. i 5 år fra 
l. januar 1990.» 
S.tid. 4118-4119 (9.6.88). 

- Hanna Kvanmo: «Det henstilles til regje
ringen å legge fram for Stortinget status 
for omstillingstiltakene i Rana i løpet av 
våren 1989. >> 
S.tid. 4212 (10.6.88). 

- Anne Enger Lahnstein: «Stortinget ber 
Regjeringen utrede ulike kontanttil
skuddsordninger til småbarnsfamiliene, 
som sikrer større grad av valgfrihet med 
hensyn til omsorgstilbud. Stortinget for
utsetter at de økonomiske konsekvenser 
klarlegges og at de ulike modeller vurde
res i lys av skattesystemet og de eksiste
rende overføringer.>> 
S.tid. 3063, 3064 (21.4.88). 

- Lars Lefdal, Lars Gunnar Lie, Kåre Øvre
gard, Kjell Opseth og Leiv Blakset: «Re
gjeringa blir oppmoda om å vurdera delar 
av ambulanseplanen på nytt, slik at ein i 
Sogn og Fjordane kan halda ambulansete
nesta med fly/helikopter på det nivået ein 
har hatt frå 1983/84.» 
S.tid. 1259 (1.12.87) 

- Kjellbjørg Lunde: «Regjeringa vert opp
moda om å vurdere verksemda til Alter
nativ til Abort i Norge. Resultatet av vur
deringa skal leggjast fram for Stortinget i 
samband med budsjetthandsaminga 
hausten 1988.» 
S.tid. 1259 (1.12.87). 

- KjellbjØrg Lunde på vegne av Sosialistisk 
Venstreparti oversendt fra Odelstinget 7. 
januar 1988: «Regjeringa vert oppmoda til 
å gjere framlegg om 10vfesting av ube
tinga påtale også ved tvang og trusZar.» 
S. tid. 2055 (27 .1.88). 

- Sverre Mauritzen: «Regjeringen bes leg
ge frem en vurdering av gjeldende støtte
og finansieringsordninger med særlig 
vurdering av: - En innskrenkning av 
DUFs virkeområde til å gjelde de distrik
ter som er vanskeligst stilt. - Om støt
teordningene i større grad kan konsentre
res om lønnsomhet fremfor å subsidiere 
kostnader som gjØr distriktene varig av
hengig av særskilte overføringer. - Om 
gjeldende støtte- og finansieringsord
ninger i visse områder kan erstattes med 
generelle og næringsuavhengige virke
midler. Det bør f.eks. tas initiativ til tre til
takssoner som en tidsbegrenset prø
veordning der hensikten er å stimulere til 
nyetableringer og utvidelse av eksisteren
de virksomheter. Ut fra lokale forhold bør 
man i disse tiltakssonene vurdere bl.a. 
disse virkemidlene: - ytterligere lemp
ninger i beskatningen - generell dispen
sasjon fra konsesjons- og reguleringsbe
stemmelser f.eks. innen havbruk - reduk
sjon, eventuell fjerning av arbeidsgiver
avgiften, el-avgiften og investeringsavgif
ten - innføring av et generelt virkende in
vesteringstilskudd/etableringsstøtte 
-ekstra støtte til utbygging av vei, vann og 
kloakk til næringsområder - gi adgang til 
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å benytte fondsmidler avsatt etter di
striktsskatteloven til vei-, bro- og tunnel
prosjekter.» 
S.tid. 1036 (26.11.87). 

- Sverre Mauritzen: «Regjeringen bes om å 
utarbeide en egen handlingsplan med 
sikte på å få kvinner til å bli i distriktene. 
I denne sammenheng gjøres Sogn og 
Fjordane og Finnmark til prøvefylker.» 
S.tid. 1036 (26.11.87). 

- Sverre Mauritzen: «Regjeringen bes leg
ge frem for Stortinget hvilke tiltak som er 
nødvendig for at Norge kan slutte seg til 
en eventuell avtale om å redusere de na
sjonale utslipp av nitrogenoksider med 30 
prosent innen 1995. 
S.tid. 1036 (26.11.87). 

- Sverre Mauritzen: «Statens Kartverk har 
en infrastrukturoppgave og leverer data
produkter og tjenester til brukere på alle 
samfunnsområder. Kartverket bør gis en 
fleksibel organisasjonsform, som gjen
speiler karakteren av markedsorientert 
produksjonsbedrift innen informasjons
bransjen. Kartverket bør som et ledd i 
moderniseringsarbeidet i staten omdan
nes fra forvaltningsorgan til en selvsten
dig forvaltningsbedrift, stiftelse eller ak
sjeselskap. Stortinget ber Regjeringen 
fremme forslag bygget på disse retnings
linjer.» 
S.tid. 1036 (26.11.87). 

- Sverre Mauritzen: «Regjeringen bes leg
ge frem for Stortinget forslag om et sikre
re og mer effektivt system for innsamling 
og behandling av spesialavfall.» 
s. tid. l 037 (26.11.87). 
Sverre Mauritzen oversendt fra Odels
tinget 8. desember 1987: «Regjeringen 
bes legge frem for Stortinget forslag til lov 
om distriktsutvikling bygget på Høyres 
merknader i denne innstilling.» (lnnst. O. 
13.) 
S.tid. 1769-1770 (16.12.87). 

- Johan Nyland: «Det henstilles til Sam
ferdselsdepartementet at det tas opp for
handlinger om kompensasjoner til berørte 
distrikter, der sidebaner blir nedlagt.>> 
S.tid. 3775 (2.6.88). 

- Ingrid Nylund: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere oppnevning av et råd 
som skal ha til oppgave å vurdere de plan
lagte forskningsprogrammer.» (Innen 
bruk av genteknologi i jordbruket.) 
S.tid. 2252 (18.2.88). 

- Kjell Opseth- se under Kåre Øvregard. 
- Mona Røkke og Hallgrim Berg: «Det hen-

stilles til Regjeringen at ved eventuell 
nedlegging av persontrafikken på Nume
dalsbanen er forutsetningen fra Stor-

tinget at det blir gitt kompensas-jon til 
distriktet i form av ny satsing for den øvri
ge samferdsel. Det skjer ved rask priorite
ring av midler til utbedring av veien 
Veggli-Nore, busstilbud og nytt veisam
band Svene-Hokksund. I en helhetsvur
dering for Numedal må det også vektleg
ges at distriktet selv har bygget flyplass 
uten nevneverdig støtte fra staten. 
S.tid. 3775 (2.6.88). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme en melding om norsk 
basepolitikks betydning for vår militære 
forsvarsevne på bakgrunn av den økende 
aktivitet av sovjetiske stridskrefter, og det 
forhold at vår støtte fra allierte styrker 
minker ved at CAST-brigaden trekkes 
ut.» 
s. tid. 863 (20.11.87). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å sørge for å avklare bereg
ningsgrunnlaget for tildelingene til pri
vate skoler og bringe disse opp på det nivå 
som loven forutsetter senest ved fremleg
gelsen av det reviderte nasjonalbudsjett.» 
S.tid. 1401 (3.12.87). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å vurdere flytting av Videre
gående Steinerskole i Bergen til tilskotts
gruppe 4c for håndverk og industri.» 
S.tid. 1401 (3.12.87). 

- Hans J. Røsjorde om diverse endringer i 
reguleringen av alkoholomsetningen. 
S.tid. 2761-2764 (11.4.88). 

- Hans J. Røsjorde om at Regjeringen må 
legge frem forslag til ny barnehagepoli
tikk basert på ti nærmere spesifiserte pre
misser. 
S.tid. 3064 (21.4.88). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge opp til at fremtidige be
vilgninger til trafikkdelen til NSB blir 
delt opp mellom ruter, linjer, person- og 
godstog slik at det alltid er mulig å avgjøre 
om tjenesten står i forhold til bevilg
ningens størrelse og alternative transport
løsninger.» 
S.tid. 3736 (2.6.88). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme forslag om at banele
gemene på nedlagte jernbanestrekninger 
leies ut til private eller offentlige interes
senter som ønsker å trafikkere strek
ningen.» 
S.tid. 3775 (2.6.88). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å basere den fremtidige modell 
for datateknologi i opplæringen på kjØp 
av tjenester fra private.» 
S.tid. 3802 (2.6.88). 
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- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Re
gjeringen å legge frem forslag som base
rer studiefinansieringen på fØlgende 
punkter: l. En inntektsuavhengig tilbake
betalingsordning. Unntak kan gjøres for 
vernepliktige. 2. Den progressive inn
tektsskatten fjernes snarest for å stimule
re flere til å ta høyere utdanning. 3. I takt 
med avvikling av progressiv inntektsskatt 
tilpasses Statens Lånekasses studielån til 
markedsrente. 4. Avdrag på studielån må 
sammen med renter være fradragsberetti
get på selvangivelsen. 5. For å få studielån 
må det settes strenge krav til fremdriften i 
studiene.» 
S.tid. 4256-4257 (10.6.88). 

- Borghild Røyseland: «Stortinget henstil
ler til Regjeringen å foreta en ny vurde
ring av den sentrale partistøtten - sett på 
bakgrunn av prinsippene som er lagt til 
grunn for støtten som gis på kommune
og fylkesplan.>> 
S.tid. 602 (12.11.87). 

- Solveig SoUie: «Det henstilles til Regje
ringen: - å innskjerpe legers og annet hel
sepersonells plikt til å informere om hjel
petiltak som alternativ til abort. Og vurde
re: - trygdeytelsene i forhold til eneforsør
gerers mulighet til lønnet arbeid. -mulig
heten til å stimulere til bygging av flere 
mødrehjemsplasser. >> 

S.tid. 2034 (21.1.88). 
- Siri Frost Sterri: «Det henstilles til Regje

ringen å oppnevne en skolekommisjon til 
å vurdere hele skole- og utdannelsessy
stemet i full bredde, med sikte på å legge 
et best mulig grunnlag for en kvalitetshev
ning i hele undervisningssystemet.» 
S.tid. 1401 (3.12.87). 

- Hans Svendsgård, Nils O. Golten og Stei
nar Eriksen datert 27. april1988 om å end
re regelverk og praksis for import av fisk 
direkte fra utenlandske fiskefartøy. 
Dok. 8:33, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 223, 
s. tid. 3557-3560 (27 .5.88). 

- Harald Synnes på vegne av Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet: «Stortinget ber 
Regjeringen ta opp forhandlinger med 
bankene for å oppnå en forpliktende avta
le om lån til ungdom til førstegangsetab
lering til bolig med lang avdragstid, mini
mum 5 års avdragsfrihet og rett til å skyve 
på en del av rentebelastningen de første 
årene for å redusere omkostningene i 
etableringsfasen.» 
S.tid. 519 (5.11.87). 

- Harald Synnes på vegne av Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet: «Regjeringen 
bes fremme forslag til endring i lov av 17. 
desember 1982 om avsetning til konsoli-

deringsfond for personlig næringsdriven
de slik at avsetningsadgangen utvides til 
også å omfatte personlig næringsdriven
de uten lønnsutgifter.» 
S.tid. 521 (5.11.87). 

- Anders Talleraas: «Stortinget ber Regje
ringen utrede en ordning med konsolide
ringsfond for jordbruket.» 
S.tid. 524 (5.11.87). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre og 
Fremskrittspartiet oversendt fra Odels
tinget 24.11.87: «Stortinget ber Regje
ringen legge frem forslag om en spesielt 
tilpasset SMS-ordning, med sparebeløp i 
skatteklasse l og 2 på inntil h.h.v. 10 000 
kroner og 20' 000 kroner for skatteytere 
som starter sparingen før fylte 30 år. Det 
skal kunne kreves fradrag i skatt med 30 
prosent av sparebeløpet. Bindingstiden 
skal være som for gjeldende SMS
ordning. Dersom sparerne allerede har 
SMS-konto eller premie til livsforsikring 
med skattefradrag, går disse beløpene til 
fradrag i beløpsgrensene.» 
S.tid. 1467-1468 (7.12.87). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre over
sendt fra Odelstinget 24. mai 1988: «Re
gjeringen anmodes om å fremlegge en 
vurdering for Stortinget om hvordan pla
nene om et fritt fungerende indre marked 
i EF vil . innvirke på det norske forsik
ringsmarked, og hvordan norske selska
per best mulig kan møte denne nye kon
kurransesituasjonen.>> 
S.tid. 3718 (2.6.88). 

- Ole Gabriel Ueland på vegne av Kristelig 
Folkeparti og Senterpartiet: «Det henstil
les til Regjeringen å utrede en ordning 
med differensiering av snøscooteravgif
ten som skjermer de som er avhengig av 
snøscooter i næringsvirksomhet.» 
S.tid. 1526 (7.12.87). 

- Lars Velsand: «Regjeringen bes legge 
fram for Stortinget en samlet oversikt og 
plan for hvordan bruken av miljøavgifter 
skal innpasses i miljøvernarbeidet. En 
slik bør også inneholde en drøfting av de 
økonomiske konsekvenser for de bru
kergrupper som blir berørt. 
S.tid. 1037 (26.11.87). 

- Kåre Øvregard, Kjell Opseth, Lars Lei
dal, Lars Gunnar Lie, og Leiv Blakset: 
«Regjeringa blir oppmoda om å vurdera 
delar av ambulanseplanen på nytt, slik at 
ein i Sogn og Fjordane kan halda ambu
lansetenesta med fly/helikopter på det ni
vået ein har hatt frå 1983/84.» 
S.tid. 1259 (1.12.87). 

- Per Aas: «Det henstilles til Regjeringen 
om å utarbeide en plan for gjenstående 
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vegutløsningsprosjekter for områder som 
faller utenfor kriteriene for fylkes- eller 
riksvegutbygging, men hvor vegutløs
ning anses som den framtidige kommuni
kasjonsmessige tilknytningsform. Planen 
legges fram for Stortinget med tanke på 
statlig økonomisk medvirkning.» 
S.tid. 1105-1106 (27.11.87). 

- Per Aas: «Regjeringen anmodes om å leg
ge forholdene best mulig til rette for Økt 
ungdomsutveksling - særlig Øst-Vest - bl.a. 
ved økt Økonomisk støtte til slikt arbeid, 
men også ved påvirkning av andre land til 
intensivert innsats på dette felt.» 
S.tid. 2598 (22.3.88). 

Il. Erstatningssøknader og anker: 
l. Krigsinvalideforbundet sender på vegne 

av Fridtjov Løberg, Toronto, Canada, søk
nad om billighetserstatning for skader et
ter en flyulykke. 
Ref. S.tid. 2967 (19.4.88). 

2. Magne Øystein Nordmo, Vennesla, sender 
søknad om billighetserstatning for angi
velig feilbehandling ved sykdom m.m. 
Ref. S.tid. 2967 (19.4.88). 

3. Advokat Odd Jo Forseil, Sandnes, sender 
på vegne av Else og Ivar Martinsen søk
nad om billighetserstatning etter en tra
fikkulykke. 
Ref. S.tid. 83 (14.10.87). 

Ill. Henstillinger, forestillinger, 
uttalelser og klager: 

l. Amnesty International, Norsk Avdeling, 
Gruppe nr. 167, Lørenskog, sender utta
lelse om norsk asylpraksis. 
Ref. S.tid. 1954 (7.1.88). 

2. Skrivelse vedrørende Mønsterplanen og 
lærerenes situasjon, mottatt av stortings
presidenten av en deputasjon fra Akers
hus Undervisningsforbund, i forbindelse 
med demonstrasjon foran Stortinget 7. ja
nuar 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88). 

IV. Andre søknader: 
l. Søknad fra Stiftelsen DIS «Hansteen» om 

en ekstraordinær bevilgning på 5 mill. 
kroner til fullføring av restaureringen av 
seildampskipet. 
Ref. S.tid. 3219 (6.5.88). 

1988-89 

l. Forslag fra Stortingsrepresentanter: 
Fra repr.: 

- Asle Amundsen: «Det henstilles til Regje
ringen å legge fram en plan for å fordele 
knappe fangstmengder og for å sikre den 
landbaserte fiskeindustrisysselsettinga i 
kyst-Norge. En slik plan må bygge på: -
Nedbygging av ombordproduksjonen. -
Tiltak for fiskerisamfunn som ensidig er 
avhengig av fiskeråstoff. - Fordeling av 
fangstmengder mellom regioner som har 
behov for råstoff. 
S.tid. 998 (22.11.88). 

- Thorbjørn Berntsen pva. Marit Nybakk, 
Bjørn Tore Godal og Turid Birkeland: 
«Stortinget henstiller til Regjeringen om, 
innenfor rammene av Stortingets ved tak 
av 9. juni 1988, å ta initiativ til å vurdere en 
tidsavgrenset drift av den skrapbaserte 
stålproduksjonen ved Christiania Spiger
verk AlS utover l. juli 1989, i lys av mar
kedsforholdene og i påvente av en klarere 
og mer fullstendig plan for alternativ in
dustriproduksjon i Nydalen; 
S.tid. 4303 (12.6.89). 

- Leiv Blakset: «Stortin,get oppmodar Re-

gjeringa om å syte for at det kan takast inn 
nye studentar ved musikkterapilina på 
Sandane skuleåret 1989190. 
S.tid. 1783 (8.12.88). 

- Blakset, Leiv pva Sp og SV: «Stortinget 
ber Regjeringa legge tilhøve til rette for og 
foreslå for Stortinget at det området på 
Forus som vert regulert til jordbruk vert 
selt til bøndene som har hatt leigeavtale 
med Staten. 
S .tid. 4286 (8.6.89). 

- Kjell Magne Bondevik og Johan Butte
dahl: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
en stortingsmelding om sammenhengen 
mellom livsstil og samfunnsøkonomi, bl.a. 
med utgangangspunkt i forskningsrap
porten fra Rådet for samfunnsforskning. 
S.tid. 338 (19.10.88). 

- Kjell Magne Bondevik, pva KrF, Sp og SV: 
Regjeringen anmodes om å ta opp i FN og 
FNs organer forslag om internasjonale 
retningslinjer for patentspørsmål innen 
bio- og gen teknologisk virksomhet som kan 
tjene bl.a. u-landenes interesser og miljø
vernhensyn. 
S.tid. 4023 (2.6.89). 
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- Johan Buttedahl o.g Kjell Magne Bonde
vik: «Stortinget ber Regjeringen fremme 
en stortingsmelding om sammenhengen 
mellom livsstil og samfunnsøkonomi, bl.a. 
med utgangangspunkt i forskningsrap
porten fra Rådet for samfunnsforskning. 
S.tid. 338 (19.10.88). 

- Johan Buttedahl: «Stortinget ber Regje
ringen sørge for at bygging av et nytt riks
hospital stilles i bero inntil ledig kapasitet 
innen sykehussektoren er fullt utnyttet.» 
S.tid. 3026 (4.4.89). 

- Gunnar Fatland på vegne av Høyre over
sendt fra Odelstinget 14.12.88: «Stortinget 
vil henstille til Regjeringen å foreta en re
visjon av sjøfartsloven slik at adgangen til 
å utstede stemmerettsløse aksjer blir har
monisert med reglene i industrikonse
sjonsloven.» 
S.tid. 2268 (17.1.88). 

- Gunnar Fatland pva. Høyre og Kristelig 
Folkeparti: «Stortinget henstiller til Re
gjeringen å foreta en gjennomgang av lov
givningen med sikte på en revurdering av 
gjeldende hjemfallspraksis og at dette fo
relegges Stortinget.» 
S.tid. 2073 (19.12.88). 

- Gunnar Fatland og Ingvald Godal datert 
20. mai 1988 om revisjon av arbeidstidsbe
stemmelsene i arbeidsmiljØloven. 
Dok. 8:39 (1987-88), ref. S.tid. 3499 (1987-
88), Innst. S. 231, S.tid. 4271-4278 (8.6.89). 

- Eva Finstad: «Stortinget ber Regjeringen 
legge fram en melding om utviklingen når 
det gjelder sykefravær og uførepensjon.» 
S.tid. 3353 (25.4.89). 

- Eva R. Finstad: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere å opprette barne- og ung
domsnemnder i kommunene.» 
S.tid. 3590 (12.5.89). 

- Kaci Kullmann Five og Johan C. Løken 
om forebyggelse av klimaendring ved 
bruk av fossile ressurser gjennom biolo
gisk resirkulering av karbondioksid. 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3575, lnnst. S. 254, 
S.tid. 4569-4628 (14.6.89). 

- Per-Kristian Foss pva KrF og H. «Stortin
get ber Regjeringen forberede en omorga
nisering av Statkraft, med sikte på over
gang til en aksjeselskapsform, bl.a. med 
tanke på en mer markedstilpasset prisfast
settelse på kraft. Stortinget ber videre Re
gjeringen om å utrede spørsmålet om å 
danne et eget selskap for kraftoverføring 
som er åpent for alle kjøpere og selgere av 
kraft.» 
S.tid. 1652 (6.12.88). 

- Kåre Gjønnes, Liv Aasen, Siri Frost Sterri, 
OddbjØrn Hågård og Arent M. Henriksen: 
«Det henstilles til re~tieringen å medvirke 

til en rask realisering av det planlagte sen
teret for medisinsk-teknisk forskning i 
Trondheim.» 
S.tid. 3028 (4.4.89). 

- Ingvald Godal og Gunnar Fatland datert 
20. mai 1988 om revisjon av arbeidstidsbe
stemmelsene i arbeidsmiljØloven. 
Dok. 8:39 (1987-88), ref. S.tid. 3499 (1987-
88), Innst. S. 231, S.tid. 4271-4278 (8.6.89). 

- Carl I. Hagen: «Stortinget ber Regje
ringen fremme forslag om at investerings
avgiften differensieres mellom konkurran
seutsatt og ikke-konkurranseutsatt næ
ringsliv.» 
S.tid. 732 (9.11.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å utrede en omorganisering av Re
gisterenheten i BrønnøYsund basert på 
større administrativ selvstendighet og 
selvfinansiering gjennom gebyrer, slik at 
kødannelse for tjenester ikke oppstår.» 
S.tid. 897 (18.11.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om en ordning 
hvor det offentlige kan kjøpe nødvendige 
tiZZeggsfengselspZasser fra private.» 
S.tid. 898 (18.11.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme en melding om rettsge
byrfinansieringen av :--ettsapparatet ba
sert på innføring av det prinsipp at retts
vesenet · ikke skal drives som en over
skuddsvirksomhet. » 
S.tid. 900 (18.11.88). 

- Carl I. Hagen: «Det henstilles til Regje
ringen om å godkjenne søknaden fra Oslo 
Privat Gymnas als.» 
S.tid. 1783 (8.12.88). 

- Carl I. Hagen om opphevelse av straffelo
vens § 142 (blasfemiparagrafen). 
Dok. 8:29, ref. O. tid. 263, Innst. O. 56, O. tid. 
417-426 (9.5.89). 

- Kristin Halvorsen: «Det henstilles til Re
gjeringen å undersøke alle forhold om
kring tidligere repatrieringer i forbindel
se med UNIFIL-tjeneste og om mulig rette 
opp feil som er begått.» 
S.tid. 4461 (12.6.89). 

- Ranja Hauglid, Inger Pedersen og Karl 
Eirik Schjøtt Pedersen: «Det henstilles til 
Regjeringen at det utarbeides en FoU
handlingsplan for Nord-Norge. Planen 
bør inneholde en strategi for hvordan 
landsdelen ut fra sin spesielle nærings- og 
bedriftsstruktur effektivt kan bygge opp 
og nyttiggjøre se kompetanse.» 
S.tid. 4781 (15.6.89). 
Arent M. Henriksen: «Det henstilles til 
Regjeringen å utrede en omlegging av 
skattesystemet slik at det bare er renter 
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knyttet til bolig og utdanning som skal væ
re fradragsberettiget.» 
S.tid. 731 (9.11.88). 

- Arent M. Henriksen, Kåre Gjønnes, Liv 
Aasen, Siri Frost Sterri og OddbjØrn Hå
gård: «Det henstilles til regjeringen å 
medvirke til en rask realisering av det 
planlagte senteret for medisinsk-teknisk 
forskning i Trondheim.» 
s. tid. 3028 ( 4.4.89). 

- Arent M. Henriksen, Hanna Kvanmo, Tora 
Aasland Houg og Magnar Sortåsløkken 
om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om 
økonomisk boikott av Sør-Afrika og Nami
bia for å bekjempe apartheid. 
Dok. 8:40, ref. O.tid. 392, Innst. O. 74, O.tid. 
544-549 (29.5.89). 

- Tora Aasland Houg om lovfestet rett til 
tre-årig videregående opplæring. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 1433, Innst. S. 166, 
S.tid. 3476-3481 (10.5.89). 

- Tora Aasland Houg, Hanna Kvanmo, 
Arent M. Henriksen og Magnar Sortåsløk
ken om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 
15om økonomisk boikott av Sør-Afrika og 
Namibia for å bekjempe apartheid. 
Dok. 8:40, ref. O.tid. 392, Innst. O. 74, O.tid. 
544-549 (29.5.89). 

- Magnar G. Huseby: «Stortinget ber Regje
ringen om å legge frem forslag til revisjon 
av arbeidsmiljøloven basert på følgende: -
Det skal være opp til det enkelte mennes
ke selv å bestemme hvor meget det vil ar
beide ut over et eventuelt avtalefestet mi
nimum der ikke sikkerhetsmessige, helse
messige eller helt spesielle forhold tilsier 
noe annet. - Arbeidstidsbestemmelsene 
revideres generelt ut fra de erfaringer som 
er gjort i de år gjeldende lovregler har ek
sistert og ut fra den økonomiske og kon
kurransemessige situasjon vårt land nå 
befinner seg i.» 
S.tid. 4278 (8.6.89). 

- Annelise Høegh på vegne av Høyre og 
Kristelig Folkeparti: <<Det henstilles til 
Regjeringen å ta initiativ til en helsepoli
tisk begrunnet utvikling av takstene for 
privatpraktiserende legespesialister slik 
at de på samme måte som · sykehusenes 
poliklinikker stimuleres til å avvikle køe
ne på områder der ventetiden er lang.» 
S.tid. 1567 (5.12.88). 

- Høyre: «Regjeringa vert oppmoda om å 
vurdera ei overfØring av NRK sitt sendar
nett til Televerket.» 
S.tid. 3828 (25.5.89). 

- Oddbjørn Hågård, Kåre Gjønnes, Liv Aa
sen, Siri Frost Sterri og Arent M. Henrik
sen: «Det henstilles til regjeringen å med
virke til en rask realisering av det planlag-

te senteret for medisinsk-teknisk forskning 
i Trondheim.» 
S.tid. 3028 (4.4.89). 

- Ragnhild Queseth Haarstad pva. Sp og 
SV: «Det henstilles til Regjeringen å sette 
i verk arbeid med å utarbeide et forslag til 
kulturlov som kan sikre et bredt og variert 
kulturliv.» 
S.tid. 1771 (8.12.88). 

- Ragna Berget Jørgensen: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere tidspunktet for 
nedlegging av malmbasert stålproduksjon 
ved Jernverket. » 
S.tid. 1646 (6.12.88). 

- Ragna Berget Jørgensen: «Det henstilles 
til Regjeringen å vurdere tidspunktet for 
nedleggelse av gruvedriften i Sulitjelma 
på nytt, slik at gruvedriften kan fortsette 
så lenge kobberprisene kan forsvare lønn
som drift. Dette må sees på bakgrunn av 
den betydning gruvedriften har for syssel
settingen i lokalsamfunnet i omstillings
prosessen.» 
S.tid. 1647 (6.12.88). 

- Laila Kaland: «I det vidare arbeid med 
tiltaksplanar mot «gyroen» utpeikast Mø
re og Romsdal som eit prøvefylke. » 
S.tid. 2405 (24.1.89). 

- Theo Koritzinsky: «Stortinget ber Regje
ringen vurdere å opprette et faglig og poli
tisk sammensatt Sikkerhetspolitisk Råd 
m.v.» 
S.tid. 3694 (22.5.89). 

- Kåre Kristiansen: «Det henstilles til Re
gjeringen å utarbeide og fremme forslag 
for Stortinget om å innføre hel eller delvis 
momsfritak for refusjon for merverdiav
gift til kirkebygg, menighetshus m.v. etter 
de retningslinjer som gjaldt før den nå av
viklede ordning med arealtilskudd.» 
S.tid. 1816 (12.12.88). 

- Hanna Kvanmo: «Stortinget ber Regje
ringen fremme for Stortinget kvartalsvise 
meldinger om alle planlagte endringer i 
Norges forhold til EF, som har sammen
heng med tilpasning til EFs indre mar
ked.» 
S.tid. 338 (19.10.88). 

- Hanna Kvanmo: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om lovendringer 
slik at vegtrafikken kommer inn under 
forurensningsloven. » 
S.tid. 338 (19.10.88). 

- Hanna Kvanmo, Tora Aasland Houg, 
Arent M. Henriksen og Magnar Sortåsløk
ken om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 
15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika og 
Namibia for å bekjempe apartheid. 
Dok. 8:40, ref. O.tid. 392, Innst. O. 74, O.tid. 
544-549 (29.5.89). 
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- Kjellbjørg Lunde i forbindelse med Økoka
tastrofen i Barentshavet. (Konsekvenser 
for fiskerinæringen.) 
Dok. 8:48 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
106, S.tid. 2832-2850 (14.3.89). 

- KjellbjØrg Lunde om opphevelse av straf
feloven§ 140 (oppviglerparagrafen). 
Dok. 8:19, ref. O.tid. 161, Innst. O. 38, O.tid. 
326-327 (6.4.89). 

- Kjellbjørg Lunde: «Stortinget ber Regje
ringa leggje fram ein rapport som fortel: -
Kor store utsleppa av næringssalt og mil
jøgifter var frå ulike kjelder i 1985 og i 
1990. - Kor mykje utsleppa har auka eller 
er reduserte som fylgje av utviklinga i 
samfunnet. - Kor mykje utsleppa er redu
serte med som fylgje av tiltak Regjeringa 
har sett i verk for ulike kjelder. -Kva nye 
tiltak Regjeringa har planar om og kva ef
fekt desse er venta å ha.» 
S.tid. 4627 (14.6.89). 

- Johan C. Løken og Kaci Kullmann Five 
om forebyggelse av klimaendring ved 
bruk av fossile ressurser gjennom biolo
gisk resirkulering av karbondioksid. 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3575, Innst. S. 254, 
s. tid. 4569-4628 (14.6.89). 

- Kjell Opseth og Kåre Øvregard: «Ein opp
modar Regjeringa om i det vidare arbeidet 
med oppbygginga av oljevernberedska
pen på Vestlandet å medvirke til at det blir 
etablert eit oljeverndepot i Gulen/Solund.» 
s. tid. 4646 (14.6.89). 

- Inger Pedersen, Rolf Bendiksen, Ragna 
Berget Jørgensen, Åshild Hauan, Jan Olav 
Ingvaldsen og Finn Knutsen: «Det hen
stilles til Regjeringen å fullføre planleg
gingen av Nord-Norgebanens viderefø
ring etter det trasealternativ som hittil er 
lagt til grunn, samt starte utbyggingen når 
planlegging og Økonomi tillater det.)) 
S.tid. 4688 (14.6.89). 

- Hans J. Røsjorde: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme forslag om opprettelse av 
inntil 6 tidsavgrensede forskerstillinger 
innen marin Økologi.» 
s. tid. 4690 (14.6.89). 

- Solveig Sollie på vegne av Kristelig Folke
parti, Senterpartiet og Sosialistisk Venst
reparti: «Det henstilles til Regjeringen å 
vurdere en forlengelse av avtalen med 
Vårli skole i Østfold. Skolen har et unikt 
opplegg med opplæring av yrkesvalghem
mede hvor bl.a. omvendt integrering er 
tatt aktivt i bruk. En forlengelse av det 
statlige engasjement også utover skole
året 1989/90 bør vurderes i samråd med 
Kirke- og undervisningsdepartementet og 
Østfold fylkeskommune.» 
S.tid. 1568 (5.12.88). 

- Magnar SortåslØkken: «< det videre arbeid 
med å opprette et aksjeselskap for Statens 
skogplanteskoler henstilles det til Regje
ringen å vurdere opprettelse av et investe
ringsfond for aksjeselskapet.» 
S.tid. 2203-2204 (20.12.88). 

- Magnar SortåslØkken, Hanna Kvanmo, 
Tora Aasland Houg og Arent M. Henrik
sen om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 
om Økonomisk boikott av Sør-Afrika og 
Namibia for å bekjempe apartheid. 
Dok. 8:40, ref. O. tid. 392, Innst. O. 74, O. tid. 
544-549 (29.5.89). 

- Siri Frost Sterri, Liv Aasen, Kåre Gjønnes, 
OddbjØrn Hågård og A rent M. Henriksen: 
«Det henstilles til regjeringen å medvirke 
til en rask realisering av det planlagte sen
teret for medisinsk-teknisk forskning i 
Trondheim.» 
S.tid. 3028 (4.4.89). 

- Hans Svendsgård på vegne av Høyre over
sendt fra Odelstinget 14.12.88: «Stortinget 
anmoder Regjeringen om å sette ned et ut
valg for å utrede mulighetene for hel eller 
delvis overføring av den operative del av 
kommunenes havnevirksomhet og/eller 
havneanlegg til private, herunder også de 
lovmessige og økonomiske konsekven-
ser.>> 
S.tid. 2267-2268 (17.1.88). 

- Harald Synnes: «Det henstilles til Regje
ringen å vurdere forslaget til endringer i 
ferieloven med sikte på kostnadsreduksjo
ner og Økt effektivitet i arbeidslivet.» 
S.tid. 734 (9.11.88). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre, Kris
telig Folkeparti og Fremskrittspartiet: 
«Stortinget ber Regjeringen fremlegge 
forslag som gir kredittinstitusjonene bedre 
adgang til å styrke sin egenkapital ved at 
det gis større anledning til å ta opp ansvar
lig lånekapital.>> 
S.tid. 733 (9.11.88). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre, Kris
telig Folkeparti og Fremskrittspartiet: 
«Det henstilles til Regjeringen å vurdere 
endringer i arbeidsmiljøloven med sikte 
på kostnadsreduksjoner og å gjøre ar
beidstiden mer effektiv.» 
S.tid. 734 (9.11.88). 

- Anders Talleraas på vegne av Høyre og 
Fremskrittspartiet: «Det henstilles til Re
gjeringen å vurdere å gi kommunene an
ledning til å plassere skattetrekkmidler i 
private banker.» 
S.tid. 736 (9.11.88). 

- Anders Talleraas: «Det henstilles til Re
gjeringen å fremme forslag om opprettelse 
av et oljefond hvor statens oljeinntekter 
skal føres til inntekt. Oljefondet må ha 
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som siktemål en mer langsiktig forvalt
ning av nasjonens oljeformue. Som inn
tekter regnes oljeskattene til staten og 
inntekter fra statens direkte økonomiske 
engasjement. Som inntekt regnes også 
salg av eierandeler. Utgifter til investering 
og drift går til fradrag.» 
S.tid. 1478-1479 (2.12.88). 

- Petter Thomassen: «Det henstilles til Re
gjeringen om å vurdere endringer i syste
met med garantistillelser slik at det ved 
tapsrisiko avsettes midler til tapsfond.» 
S.tid. 1119 (25.11.88). 

- Ole Gabriel Ueland pva. KrF og Sp: «Det 
henstilles til Regjeringen å igangsette en 
utredning om konsekvensene for bl.a. FoU
arbeid og arbeidsplasser, i bedrifter som 
de siste år er kjØpt opp av utenlandske eie
re. 
S.tid. 4781 (15.6.89). 

- Ingrid l. Willoch: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme lovforslag om å øke uke
timetallet for barnetrinnet i grunnskolen 
med 10 timer. Timene skal legges til de 
første årene i skolen og fordeles med 5 ti
mer til norsk, 3 til matematikk og 2 til 
heimstell eller skapende fag ut fra lokale 
valg. 
s. tid. 17 59 (8.12.88). 

- Ingrid l. Willoch: «Det henstilles til Regje
ringen å følge opp Hernesutvalgets forslag 
om å innføre fagplaner i grunnskolens en
kelte fag som er mer presise enn i dagens 
veiledende rammeplaner i Mønserplanen. 
Det bør utarbeides årlige fagplaner.» 
S.tid. 1759 (8.12.88). 

- Ingrid l. Willoch: «Det henstilles til Regje
ringen å fremme tiltak som styrker under-

visningen i 2 fremmedspråk på grunnsko
lens ungdomstrinn.» 
S.tid. 1759 (8.12.88). 

- Kåre Øvregard og Kjell Opseth: «Ein opp
modar Regjeringa om i det vidare arbeidet 
med oppbygginga av oljevernberedska
pen på Vestlandet å medvirke til at det blir 
etablert eit oljeverndepot i Gulen/Solund. » 
S.tid. 4646 (14.6.89). 
Per Aas pva. Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet: «Det henstilles til Regjeringen 
å vurdere om staten kan garantere for 
bompengelån til vegprosjekter som anses 
forsvarlig finansiert. 
S.tid. 4170 (6.6.89). 

- Liv Aasen, Siri Frost Sterri, Kåre Gjønnes, 
Oddbjørn Hågård og Arent M. Henriksen: 
«Det henstilles til regjeringen å medvirke 
til en rask realisering av det planlagte sen
teret for medisinsk-teknisk forskning i 
Trondheim.» 
S.tid. 3028 (4.4.89). 

O. Erstatningssøknad: 
l. Håkon Rasmussen, Molde, sender brev da

tert 9.mars 1989 med begjæring om for
nyet vurdering av hans krav om innLø
sing/erstatning for hans eiendommer på 
Bjørnsund i Romsdal. 
Ref. S.tid. 3031 (4.4.89). 

m. Henstilling: 
l. Den stortingsvalgte kontroUkomite for 

Postsparebanken sender henstilling om at 
loven og forskriftene for Postsparebanken 
blir gjennomgått. 
Ref. S.tid. 579 (8.11.88). 
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REINDRIFT 

Omfatter bl.a.: Reinbeiteloven, reindriftloven. 
Se også: HUSDYRBRUK, SAMER, VETERINÆRVESEN. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av 

reindriftsavtal-en 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 på 
en del kapitler under Landbruksdeparte
mentet. (Bl.a. kap. 1151 Omdisponering 
av hev. under reindriftsavtalen.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1268, lnnst. S. 56, 
S.tid. 1631 (13.12.85). 

2. Reindriftsavtalen 1986-87 og om end
ringer i statsbudsjettet for 1986 m.v. 

(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 
1986 - 31. desember 1987. 2. Protokoll fra 
forhandlingsmøte 21. januar 1986. 3. For
deling av inntektsrammen.) 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2178, lnnst. S. 149, 
S.tid. 2782-2788 (20.5.86). 

3. Tiltak i samband med reindrift i Trollhei
men-området og om tilleggsbevilgning 
under kap. 1103 og kap. 1146 på Land
bruksdepartementets budsjett for 1986. 
(Vedlegg: l. Protokoll. 2. Leieavtale for 
utøvelse av tamreindrift i Trollheimen og 
I gelfjell-!Grefstadfjellom rådet.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 242, 
S.tid. 3656-3657 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra lv1agnar G. Huseby om mono
polisering av reinsdyrkjØttomsetningen 
ved bruk av statsmidler til såkalt «fryse
fradrag», S.tid. 2106 (26.2.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av 

reindriftsavtal-en 

n. Alminnelige saker: 
l. Reindriftsavtalen 1986-87, 2. avtaleår, om 

kompensasjon for kassering av reinkjøtt 
og om endringer i stats budsjettet for 1987. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 
1986-31. desember 1987,2. avtaleår. 2. Pro
tokoller fra forhandlingsmøte 27. januar 
1987. 3. Fordeling av inntektsrammen. 4. 
Avtale og protokoller oversatt til nord
samisk.) 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 135, 
S.tid. 3000-3006 (28.4.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bente Bakke om etablering av 

en villreinstamme i Lærdal og Ardal, 
S.tid. 267 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Bente Bakke om konsesjons
vilkårene for sørsamen John J onassens 
tamreindrift i Ardal og Lærdal, S.tid. 268-
269 (22.10.86). 

3. Sp.spm. fra Bente Bakke om grensen for 
radioaktivitet i reinsdyrkjØtt, S.tid. 799-
800 (19.11.86). 

4. Sp.spm. fra Per Asphaug om utviding av 
ekspropriasjonsområdet til fordel for tam
reinbeite i Trollheimen, S.tid. 1637-1638 
(10.12.86). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om å pålegge sør
samen John Jonassen å slakte ned flere 
hundre drektige simler innen l. mars, 
S.tid. 2085-2086 (28.1.87). 

6. Sp.spm. fra Bente Bakke om slakting av 
400 drektige simler tilhørende reineier 
John Jonassen, S.tid. 2521 (11.3.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(17.11.87). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1985 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 656-704 

1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av 

reindriftsavtalen 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 på noen kapitler under Landbruks
departementet. (Kap. 1151 Til gjennomfø
ring av reindriftsavtalen - kompensasjon 
for kassering av reinkjøtt.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

2. Reindriftsforbundet sender uttalelse om 
gjenoppbygging av reinslakteriet i Kara
sjok. 

Ref. S.tid. 2320 (25.2.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Reindriftsavtalen 1988-89, l. avtaleår, om 
kompensasjon for kostnader vedrørende 
radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer 
i statsbudsjettet for 1988. 
(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 
1988 - 31. desember 1989, l. avtaleår. 2. 
Protokoller fra forhandlingsmøte 27. ja
nuar 1987. 3. Fordeling av inntektsram
men. 4. Avtale og protokoll i nord-samisk 
oversettelse.) 
St.prp. 80, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 254, 
S.tid. 3776-3783 (2.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om å hindre ny 

konflikt mellom staten og grunneiere i 
Trollheimen!Igelfjellet pga. arealbereg
ningene for reinbeiteområdene, S.tid. 
1586 (9.12.87). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på 

vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 

statsbudsjettet for 1989 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 901-951 

1103 Reindriftsadministrasjonen 
1151 Til gjennomføring av reindrifts

avtalen 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1988 under kap. 1151 Til gjennomfØring 
av reindriftsavtalen. (Kostnader vedr. ra
dioaktivitet i reinkjøtt.) 
St.prp. nr. 39, ref. S.tid. 999, Innst. S. 74, 
S.tid. 2055-2058 (16.12.88). 
l forslag - ikke bifalt.) 

2. Reindriftsavtalen 1988-89, 2. avtaleår, om 
dekning av kostnader vedrørende ra
dioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i 
statsbudsjettet for 1989. 

(Vedlegg: l. Reindriftsavtale l. januar 
1988 - 31. desember 1989 2. avtaleår. 2. For
deling av inntektsrammen. 3. Protokoller 
fra forhandlingsmøte 30. januar 1989.) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3410, lnnst. S. 218, 
S.tid. 4190-4197 (7.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om å bruke 

reinslakteriene i Finnmark slik at 20 000 
reinslakt ikke blir sendt ut av fylket for å 
bli omdannet til forbruksvarer andre ste
der i landet, S.tid. 2226 (11.1.89). 

2. Sp.spm. fra Leiv Blakset om ei avklaring 
av spørsmålet om overføring av radioak
tivt forureina tamrein til villreinområde i 
Sør-Noreg, S.tid. 2428-2429 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 
stenging av anleggsveien til Sautso i Alta
vassdraget, S.tid. 3950-3951 (31.5.89). 
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REISELIVSNÆRING 

Omfatter bl.a.: Hotelloven, kafeer, moteller, reisebyråloven, restauranter. 
Se også: KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, VEGTRAFIKK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1305 Diverse reiselivstiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : Opp
summering av forslag fra mindretall 
aneående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 
5580 Charterreiseavgift 

n. Alminnelige saker. 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1305 Diverse reiseLivstiltak 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om infor
masjon om Lavbestemmelser om alkohol
skjenking innen hotellbransjen, S.tid. 2458 
(23.4.86). 

2. Sp.spm. fra Johan Nyland om bortfall av 
amerikanske turister som følge av atom
kraftulykken i Kiev og om devalueringen 
og nye muligheter for reiselivsnæringen, 
S.tid. 2957-2958 (4.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1305 Diverse reiselivstiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : Opp
summering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 

Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 

n. Alminnelige saker: 
l. Reiselivet. 

St.meld. 14, ref. S.tid. 79, Innst. S. 83, 
S.tid. 2158-2189 (10.2.87). 

2. Forslag fra Annelise Høegh og Inger-Lise 
Skarstein datert 20. februar 1987 om ad
gang til direkte import av vin for hoteller 
og restauranter med skjenkebevilling. 
Dok. 8:17, ref. S.tid. 2462, Innst. S. 134, 
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S.tid. 2978-2985 (27.4.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

3. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 191 
(ikke-beh.),S.tid. 3477-3478 (27.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om ei 

oppmjuking av alkohollovgjevinga slik at 
hotell og restaurantar kan få løyve til di
rekte import av vin og brennevin, S.tid. 39 
(8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Odd HolØs, framsatt av Age 
Ramberg, om sterkt begrensede bestem
melser i forbindelse med søknader om 
lån fra Fondet til alkoholfrie overnat
tings- og spisesteder, S.tid. 308 (29.10.86). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1305 Diverse reiselivstiltak 
(Jf. sakene 3 og 4.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 
3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 

og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (161 Eksportfremmende tiltak, 
tilskudd til reiselivsnæringens markeds
føring.) 
St. prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak l og 4.) 

4. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 932 (ny) Produk
tivitetsarbeid.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S .tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sakene l og 3.) 

33 

U. Alminnelige saker: 
l. Veiledningstjenestens virksomhet og or

ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge». 2. Sammendrag av hØrings
uttalelser. 3. Utkast til vedtekter for STI. 
4. Kommentarer til omorganiseringen av 
veiledningstjenesten til varehandelen i 
distriktene.) 
St.prp. 86 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 39, S.tid. 1610-1630 (10.12.87). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Tora 
Aasland Houg vedtatt sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

m. Spørsmål:· 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om eit utval som 

skal vurdere gards- og bygdeturisme, men 
som ikkje har medlemmer frå Vestlandet 
og Nord-Noreg, S.tid. 2127-2128 (10.2.88). 

2. Sp.spm. fra Kjell Furnes om betalingsreg
lane på ferje for privatbil med tilhengar 
eller campingvogn, S.tid. 2519 (16.3.88). 

3. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om 
loddtrekning ved tildeling av skjenkebe
villing i kommunestyret i Ørsta, S. tid. 
3166-3167 (4.5.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om Regje
ringen vil innføre adgang til valutalisen
ser for reiselivsbedrifter, S.tid. 3170-3171 
(4.5.88). 

5. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om like
behandling og vekstmulighet for reise
livsnæringen, S.tid. 3333-3334 (11.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
936 Diverse reiselivstiltak 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

161 Eksportfremmende tiltak 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet · 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5580 Charterreiseavgift 

Il. Alminnelige saker: 
l. Direktoratet for statens skogers virksom

het i året 1986, vurdering av utflytting av 
hovedkontoret m.v. (Etablering av et 
kompetansesenter for utvikling av turis
me og utmarksnæring.) 
St.meld. 63 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
s. 149, s. tid. 3319-3341 (25.4.89). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

2. Telemark fylkeskommune sender uttalel
se datert 18. mai 1989 om kompetansesen
ter for utvikling av turisme og utmarks
næring. 
Ref. S.tid. 4033 (2.6.89), og vedlagt proto
kollen. 

3. Norges deltakelse ved verdensutstil
lingen i Sevilla 1992. (Markering av 500-
årsjubileet for Columbus første reise til 
Amerika.) 

St. prp. 127, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 249, 
S.tid. 4338 (9.6.89). 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Gudmund Restad om å la også 

utlendinger få drive sportsfiske i Pasvik
elva, S.tid. 1008 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Hallgrim Berg om å velje Hal
lingdal/Øvre Numedal som «nasjonatt 
satsingsområde« med sikte på auka valu
tainntekter på reiselivsområdet, S. tid. 
1329-1330 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kari Helliesen om Stavangers 
store konferanse- og utstillingskapasitet, 
S.tid. 1661 (7.12.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om KUD som 
ved Skoledirektøren i Finnmark driver et 
kurssenter i Lakselv i konkurranse med 
lokale reiselivsbedrifter, S. tid. 1669 
(7 .12.88). 

5. Sp.spm. fra Johan C. Løken om Trysil som 
satsingsområde for turisme, S.tid. 2534 
(8.2.89). 

6. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om ad
gang til å sette opp serviceskiZt og deres 
betydning for reiseliv og turisme, S.tid. 
2553-2554 (8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Ingvald Godal om kva som 
kan gjerast for å spreie ferieavviklinga, 
S.tid. 2609-2610 (15.2.89). 

8. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om mar
kedsføring av Stavanger og Trondheim 
som kongressbyer, S.tid. 2795-2796 (8.3.89). 

9. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om norsk med
lemskap i den internasjonale turistorga
nisasjon World Tourism Organization, 
s. tid. 3364 (26.4.89). 



-499- Rettsvesen 

RETTSVESEN 

Omfatter bl.a.: Advokathjelp, fri rettshjelp, jurister, konkurs, rettergangslovgivning, rettsgebyr
loven, rettshjelplaven, sivilprosessordning, skiftelaven, skifterett, skjønnsloven, tvangsfullbyrdel
sesloven, tvistemålsloven, vitneføring. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PÅTALEMYNDIG-
HET, SIVILLOVGIVNING, STRAFFELOVGIVNING. . 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 
413 Kontrollen med den militære 

disiplinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 
471 Statens erstatningsansvar 

3449 Diverse inndragninger 

O. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Bl.a. kap. 410 
Herreds- og byrettene, kap. 418 Fri retts
hjelp, kap. 440 Politiet, kap. 446 Lens
mannsetaten.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 809, Innst. S. 45, S.tid. 
1589-1591 (12.12.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
418 Fri rettshjelp 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om innføring av 
EDB ved landets tinglysingskontorer, 
S.tid. 1291-1292 (4.12.85). 

2. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om om
legging på data av grunnboken ved so
renskriverkontorene og om opprettelse av 
et sentralt tinglysings'!'"~gister på EDB, 
S.tid. 2959-2960 (4.6.86). 

IV. Lov saker: 

l. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 
om rettsgebyr. (Forhøyelse av rettsgeby
ret og halvering av gebyret for utstedelse 
av pass til barn under 16 år). 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 5, Innst. O. l, O.tid. 6 
(25.11.85), BesLO. l, L.tid. 3 (10.12.85). Lov 
av 13. desember 1985. 

2. Opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O. tid. 59-
61 (10.12.85), Besl. O. 12, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

3. Endringer i rettergangslovgivningen. 
(Særskilte vedlegg: NOU 1982:40 Forliks
rådsordningen. Leder Aksel H. Hillestad. 
NOU 1983:48 Småkravsprosess. Leder Ak
sel H. Hillestad.) 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 221, Innst. O. 64, 
O.tid. 429-442 (13.6.86), Besl. O. 70, L.tid. 
43 (18.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
410 3410 Herreds- og byrettene 
413 Kontrollen med den militære 

disiplinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 
471 Statens erstatningsansvar 

3449 Diverse inndragninger 
(2 forslag om Økning i rettsgebyret bifalt, 
l forslag fra J3jørn Erling Ytterhorn ved
tatt sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 3410 
Rettsgebyr, kap. 413 Kontroll med den 
militære disiplinærmyndighet, kap. 414 
Undersøkelses- og domsutgifter.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

2. Interp. fra Svein Alsaker om virkemidler 
for å hindre at internasjonale terroristor
ganisasjoner får fotfeste i Norge. S. tid. 
2611-2627 (20.3.87). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

3410 Rettsgebyr 
3449 Diverse inndragninger 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om hva som 

kan gjøres for å gjenopprette rettsikkerhe
ten i Oslo, S.tid. 53-54 (15.10.86). 

2. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om krimi-

nalsjefens forslag om «styrt borgervern» i 
Oslo, S.tid. 1627-1628 (10.12.86). 

3. Gr.spm. fra Harald EHefsen om grense
dragning mellom lovlig og ulovlig med
virkning i kriminalitetsbekjempelsen ved 
opprettelse av private vaktordninger el
ler ordensvern, S.tid. 2765-2767 (1.4.87). 

4. Sp.spm. fra Tor Olav BZostrupmoen om 
postordresalg av et «terrorvåpen» fra et 
firma i Halden, S.tid. 3094 (6.5.1987). 

5. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om henleggel
se av saker som vandalisme, biltyveri og 
hærverk til tross for kjente forøvere som 
er tatt på fersk gjerning, S.tid. 3347-3348 
(20.5.1987). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om erstatnings
nemnda for voldsofre som gir høyere er
statning enn hva fylkesmennene hadde 
innstilt på, S.tid. 3461 (27 .5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 

86 om rettsgebyr. 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 69, Innst. O. 19, O.tid. 
70 (12.12.86), Besl. O. 23, L.tid. 18 
(16.12.86), Lov av 19. desember 1986. 

2. Endringer i lov av 16. desember 1966 nr. 9 
om anke til Trygderetten og i lov av 13. au
gust 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for 
tvistemål. (Adgang for saksforberedere til 
å delta i avgjørelser. Domstolsbehandling 
av Trygderettens kjennelser.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 249, Innst. O. 59, O. 
tid. 365-366 (25.5.87), Besl. O. 64, L.tid. 73 
(29.5.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

3. Lov om endringer rettergangslovgiv-
ningen m.m. 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 248, Innst. O. 69 
(ikke-beh.),O.tid . 391 (27.5.87). 

4. Lov om vaktvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 24 Vaktsel
skapenes virksomhet og tjenester m.v. 
Leder Jørgen L. Høidahl.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S. tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

41 O Herreds- og byrettene 
3410 Rettsgebyr 

411 Registerenheten i BrønnøYsund 
413 Kontroll med den militære 

disiplinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 414 Un
dersøkelses- og domstolsutgifter, kap. 418 
Fri rettshjelpkap. 471 Statens erstatnings
ansvar, kap. 3449 Diverse inndragninger.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 938, Innst. S. 51, S.tid. 
1630-1631 (10.12.87). 

2. Ettergivelse av skadebøter, inndragning 
og saksomkostninger til staten i straffesa
ker samt saksomkostninger til staten i be
nefiserte saker og i søksmål der staten er 
part. 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2010, Innst. S. 86, 
S.tid. 2131 (10.2.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Due om store honora

rer til advokater for asylsøkere med fri 
rettshjelp, mens det settes strengere vil
kår for andre, S.tid. 720 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om oppret
ting av 7 tremannsgrupper som skal vur
dere reformer innen rettsapparatet, S.tid. 
2264 (24.2.88). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å hindre 
ulovlige aksjoner mot abortsøkende kvin
ner på offentlige sykehus, S.tid. 2460 
(2.3.88). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om den rettslige 
stilling for kvinner som har vært utsatt for 
voldtekt eller annen mishandling, S.tid. 
2461 (2.3.88). 

5. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om det er akseptabelt at eiendomsmeglere 
driver oppkjØpsvirksomhet av boliger på 
tvangsauksjon, S.tid. 2461-2462 (2.3.88). 

6. Sp.spm. fra Eva Finstad om en lov som 

skal hindre at boliger ved 3. gangs tvangs
auksjon selges til spottpris, først kan tre i 
kraft om 2 år, S.tid. 2462-2463 (2.3.88). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om å hindre at 
hus ved 3. gangs tvangsauksjon blir solgt 
til en altfor lav pris, S. tid. 2520-2521 
(16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Tora Aas land H oug om meto
dene det private vaktselskapet FOX har 
brukt overfor ungdom ved Skjettensent
ret, S.tid. 2885-2886 (13.4.88). 

9. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om ei eks
traløyving til Juss-Hjelpa i Nord-Norge og 
Juss-Buss, $.tid. 3074 (27.4.88). 

10. Sp.spm. fra Eva Finstad om heftelser på 
bruktbiler, S. tid. 3424-3425 (25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i rettergangslovgiv

ningen m .m. (Prioritet for fornærmedes 
erstatningskrav, en generell folkerettslig 
reservasjon i tvistemålsloven, presisering 
av «gjeldssaker», unntak fra forliksmek
ling ved subjektiv kumulasjon o.l., saks
kostnader ved forlik og ved uteblivelse, 
hovedforhandling i muntlig saksforbere
dende møte, endring i skiftelovens proto
kollasjonsregler, gebyr ved utstedelse av 
midlertidig pass, endring i Høyesteretts
prøven og adgangen til å nekte anke 
fremmet for Kjæremålsutvalget.) 
Ot.prp. 49 (1986-87), ref. O.tid. 248 (1986-
87), Innst. O. 21, O.tid. 171-181 (10.12.87), 
Besl. O. 25, L .tid. 20 (16.12.87). Lov av 18. 
desember 1987. 

2. Endring i lov av 17. desember 1982 om 
rettsgebyr. 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 186, Innst. O. 29, 0.
tid. 187-188 (14.12.87), Besl. O. 28, L.tid. 21 
(17.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

3. Endring i lov 20. desember 1985 nr. 102 
om opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. (Utsettelse av opphevelse av 
kirkelovgivningen fra før 1814.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 90, Innst. O. 25, O.tid. 
229-230 (14.12.87), Besl. O. 41, L.tid. 24 
(17.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

4. Lov om vaktvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 24 Vaktsel
skapenes virksomhet og tjenester m.v. 
Leder Jørgen L. Høidahl.) 
Ot.prp. 84 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
52, O.tid. 497-514 (28.4.88), Besl. O. 69, 
L.tid. 71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 
(l forslag i Odelstinget- ikke bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1989. 2. Om 
tiltak iverksatt i medhold av kap. Il. og Ill. 
i lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsy
nings- og beredskapstiltak m.v. i 1987. 3. 
Vedlegg til regulering av embedsdistrik
ter (domssogn) m.m.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
410 Herreds- og byrettene 

3410 Rettsgebyr 
411 Registerenheten i BrønnøYsund 
413 Kontrollen med den militære 

disiplinærmyndighet 
414 Undersøkelses- og domsutgifter 
418 Fri rettshjelp 

3449 Diverse inndragninger 
471 Statens erstatningsansvar 

(30 forslag, hvorav 11 fra H. Ellefsen pva. 
H., KrF og Sp bifalt, og 3 forslag fra C. I . 
Hagen sendt Regjeringen se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. 
(Kap. 410 Herreds- og byrettene, kap. 414 
Undersøkelsesog domsutgifter, kap. 418 
Fri rettshjelp, kap. 471 Statens erstat
ningsansvar og kap. 472 Trossamfunn 
m.m.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S . 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om å øke 

kapasiteten ved Foretaksregisteret 
Brønnøysund, S.tid. 345-346 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om å stoppe 
spekulasjonssalg av boliger solgt på 
tvangsauksjon, S.tid. 2221.:2222 (11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om hva som 
kan gjøres for å forbedre organiseringen 
av arbeidet ved Brønnøysundregisteret, 
S.tid. 2291-2292 (18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Georg Apenes om justisminis
teren kan gjøre noe for å svekke inntryk
ket av at statseid mose nyter større retts
beskyttelse enn privat eiendom i Norge, 
S.tid. 2422-2423 (25.1.89). 

5. Sp.spm. fra Odd HoLøs om å inndra midler 
fra «Samaritan Misjon Stiftelse« til stats
kassen, S.tid. 2785-2786 (8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om å effekti
visere innkrevingen av erstatning fra 
voldsforbrytere, S.tid. 2806-2807 (8.3.89). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om forskrifter til 
lov om private vaktselskaper, S.tid. 3037 
(5.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. desember 1982 nr. 

86 om rettsgebyr. 
Ot.prp. 12, ref. O. tid. 4, Innst. O. 8, O.tid. 82 
(12.12.88), Besl. O. 27, L.tid. 18 (19.12.88). 
Lov av 23. desember 1988. 

2. Endring i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tingly
sing og i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr. (Endringer som følge av innfø
ring av edb i tinglysingen, overgang til 
maskinelt produserte attester som gebyr
legges, betaling for pantattester fra Løsø
reregisteret ved on-line tilknytning, 
forskriftshjemmel for nærmere regler om 
betalingsmåten.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 5, Innst. O. 12, O.tid. 
82-83 (12.12.88), Besl. O. 28, L.tid. 18 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 

3. Endringer i lov 13. august 1915 nr. 7 om 
tvangsfuldbyrdelse og lov 17. des em ber 
1982 nr. 86 om rettsgebyr. (Tiltak mot un
derpriser ved tvangsauksjoner. ) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 160, Innst. O. 36, 0.
tid. 323-326 (6.4.89), Besl. O. 54, L.tid. 48 
(11.4.89). Lov av 16. juni 1989. 
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RIKSREVISJONEN 

Omfatter bl.a.: Konstitusjonell kontroll. 
Se også: STORTINGET. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

n. Alminnelige saker: 

l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1984. (Orientering om finansiering av 
Institutt for farmakoterapi (IFF). 
Innst. S. 88, S.tid. 1956 (5.2.86). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kommunal- og arbeidsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Selskapet for innvandrerboliger (SIBO), 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIV A) 
og Den Norske Stats Husbank i 1984. 
Innst. S. 89, S.tid. 1956 (5.2.86). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunal bank i 
1984. 
Innst. S. 90, S.tid. 2004 (11.2.86). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I AJS, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene i 
1984. 
Innst. S. 94, S.tid. 2070 (19.2.86). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
No ro l i 1984. 
lnnst. S. 103, S.tid. 2152-2153 (11.3.86). 

6. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valting av statsinteressene i Finotro A/S, 

Norges Fiskeredskapsimport, Sunnmøre 
Fiskeindustri AJS og Statens Fiskarbank 
i 1984. 
Innst. S. 126, S.tid. 2487 (28.4.86). 

7. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, aksje
selskaper m.v. i 1984. (Bemerkninger til 
AlS Horten Verft, AlS Olivin og Kings 
Bay Kull Comp. AlS.) 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 169, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

8. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepo:rtementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1984. 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 170, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

9. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1984. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 47, lnnst. S. 210, S.tid. 
3070-3072 (9.6.86). 

10. Valg av riksrevisorer med varamedlem
mer. 
Innst. S. 193, S.tid. 3136 (12.6.86). 

11. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269, lnnst. S. 
239 (ikke-beh.), S.tid. 3474 (18.6.86). 

12. Riksrevisjonens melding om virksomhe
ten i 1985. 
Dok. 2, ref. S.tid. 2242, Innst. S. 240, S.tid. 
3474-3475 (18.6.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

U. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 100, S.tid. 2553 
(16.3.87). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 101, S.tid. 2553 
(16.3.87). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges. Kommunalbank i 
1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 93, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

4. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Setskapet for innvandrerboliger 
(SIBO), Setskapet for industrivekstanlegg 
(SIVA) og Den Norske Stats Husbank i 
1985. 
Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 104, S.tid. 2554 
(17.3.87). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe l AlS, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene i 
1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 106, S.tid. 2554-
2555 (17 .3 .87). 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1985. 

Ref. S .tid. 2066, lnnst. S. 105, S.tid. 2577 
(18.3.87). 

7. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Finotro 
AlS, Norges Fiskeredskapsimport, Sunn
møre Fiskeindustri AlS og Statens Fis
karbank i 1985. 
Ref. S.tid. 2065, lnnst. S. 121, S.tid. 2947-
2948 (8.4.87). 
(l forslag fra Hans Svendsgård på vegne 
av komiteens medlemmer se REGJE
RING EN OVERSENDT 1.) 

8. Instruks for Riksrevisjonens kontroll ved
rørende Norges Bank. 
Ref. S.tid. 2555, Innst. S. 127, S.tid. 2954 
(10.4.87). 

9. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

10. Riksrevisjonens melding om virksomhe
ten i 1986. 
(Vedlegg: l . Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og antall stillinger ved utgangen av 
1986.) 
Dok. 2, ref. S.tid. 2462, Innst. S. 152, S.tid. 
3374-3376 (22.5.87). 

11. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens interesser i Statoil og 
Norol i 1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 153, S.tid. 3376-
3377 (22.5.87). 

12. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S .tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252, S.tid. 4002 (10.6.87) og utsatt. 



-505- Riksrevisjonen 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningen m.v. under for

svarsbudsjettet for 1987. (Dekning av tap i 
forbindelse med akkordløsning ved 
Kongsbe,·g Våpenfabrikk og bevilgnings
reglementets bestemmelser.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 117, Innst. S. 9, S .tid. 
295-312 (30.10.87). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

2. Riksrevisjonens uttalelse til Stortinget av 
28. februar 1983 vedrørende formell hjem
mel i forsvarsbudsjettet for refusjon av 
midler til infrastrukturarbeider i andre 
NATO-land. 
(Vedlegg: Brev fra statsråd Anders C. 
Sjaastad til Riksrevisjonen datert 25. no
vember 1982.) 
Dok. 9 (1982-83), ref. S.tid. 269 (1985-86), 
Innst. S. 252 (1986-87), S.tid. 733-747 
(18.11.87). 

3. Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Statoil 
og Norol- Mongstad-prosjektet i 1986. 
(Vedlegg til innst. : l. Riksrevisjonens no
tat av 12. november 1987 vedrørende kal
kulerte overskridelser av investerings
rammen for modernisering og utvidelse 
av Mongstad-raffineriet. 2. Notat fra kon
trollkomiteen til Riksrevisjonen med 
spørsmål som medlemmer av komiteen 
ønsket å reise. 3. P.M. av l. desember 1987 
fra Riksrevisjonen med svar på spørsmål 
fra kontrollkomiteen. 4. Brev av 19. okto
ber 1987 fra Regjeringsadvokaten til Olje
og energidepartementet. 5. Notat fra 
kontrollkomiteen til Olje- og energidepar
tementet med spørsmål som medlemmer 
av komiteen ønsket å reise. 6. Notat av 2. 
desember 1987 fra Olje- og energideparte
mentet med svar på spørsmål fra kontroll
komiteen. 7. Brev av 4. desember 1987 fra 
Statoil til Riksrevisjonen. 8. P.M. av 15. 
desember 1987 fra Riksrevisjonen til Stor
tinget med kommentar til Statoils brev.) 
Ref. S.tid. 705, Innst. S. 109, S.tid. 2392-
2447 (1.3.88). 

4. Forslag fra Carl l. Hagen datert 2. februar 
1988 om at Riksrevisjonen gis oppdrag om 
å sørge for en analyse av de økonomiske 
konsekvenser av en ferdigstillelse av 
Mongstad-anlegget sammenlignet med 
fullt avbrudd. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2131, Innst. S. 111, 
S.tid. 2392- 2447 (1.3.88). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i Sta
tens lånekasse for utdanning i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 107, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets forvaltning av statens interes
ser i Statens Datasentral AlS i 1986. 
Ref. S .tid. 2010, Innst. S. 108, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

7. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 113, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

8. Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll 
med Kultur- og viten~kapsdepartemen
tets tilsyn med virksomheten til student
samskipnadene i 1986. 
Ref. S.tid. 1954, Innst. S. 107, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

9. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1986. 
Ref. S .tid. 2010, Innst. S. 114, S.tid. 2474 
(2.3.88). 

10. Riksrevisjonens konstitusjonelle kon~roll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Den Norske Indu
stribank AlS og Norges Kommunalbank i 
1986. 
Ref. S.tid. 2010, lnnst. S. 131, S .tid. 2536 
(16.3.88). 

11. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Kommunal- og arbeidsde
partementet si forvaltning av statsinteres
sene i Selskapet for innvandrerboliger 
(SIBO), Selskapet for industrivekstan
legg (SIV A) og Den norske Stats Husbank 
i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 133, S.tid. 2536 
(16.3.88). 

12. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Finotro 
AlS, Norges Fiskeredskapsimport, Sunn-
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møre Fiskeindustri AlS og Statens Fis
karbank i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 130, S.tid. 2640 
(23.3.88). 

13. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets fOivalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal MØlle og Statens 
Landbruksbank i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 1321, S.tid. 2899 
(13.4.88). 

14. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonen..~ konstitusjonelle an
tegnelser.) 

Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

15. Riksrevisjonens melding om virksomhe
ten i 1987. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og antall stillinger ved utgangen av 
1987.) 
Dok. 2, ref. S. tid. 2587, Innst. S. 198, S. tid. 
3501-3504 (27.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 

Per-Kristian Foss om Riksrevisjonens 
muligheter til å føre en konstitusjonell 
kontroll med Statoil, S.tid. 52-53 (14.10.87). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 

51 3051 Riksrevisjonen 

n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 105, S.tid. 2878 
(15.3.89). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i stu
dentsamskipnadene og Statens lånekasse 
for utdanning i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 127, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

3. Den konstitusjonelle kontrollen med 
Kommunal- og arbeidsdepartementet si 
forvalting av statsinteressene i Selskapet 
for innvandrerboliger (SIBO), Selskapet 
for industrivekstanlegg (SIV A) og Den 
norske Stats Husbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 128, S.tid. 3174 
(12.4.89). . 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar-

tementets forvaltning av statens interes
ser i Statens Datasentral AlS i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 129, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
og Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet i 
1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 130, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Finansdepartementets forvaltning 
av statens interesser i Norges Bank og 
Norges Kommunalbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 131, S.tid. 3174-
3175 (12.4.89). 

7. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

8. Den konstitusjonelle kontrollen i Riksre
visjonen med Fiskeridepartementets for
valtning av statsinteressene i Norges Fis
keredskapsimport, Sunnmøre Fiskein
dustri AlS og Statens Fiskarbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 133, S.tid. 3187 
(12.4.89). 

9. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, aks
jeselskaper m.v. i 1987. 
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Ref. S.tid. 2310, Innst. S . 134, S.tid. 3187 
(12.4.89). 

10. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Olje- og energidepartementets for
valtning av statens eierinteresser i Den 
norske stats oljeselskap a.s. (Statoil) . 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 277, S.tid. 4918 
(17.6.89). 

11. Riksrevisjonens melding om virksomhe
ten i 1988. 
(Televerkets utvikling av eget lønnsutbe
talingssystem, statens bruk av eksterne 
konsulenter, Forsvarets anskaffelses
praksis, Forsvarets feilutbetalinger, kon
troll av praktiseringen av pensjonsloven 
og samordningsloven, etterslep i innbeta
linger i forbindelse med gjestepasientord
ningen, databehandlingssystem for øko
nomiforvaltning i staten (DØS).) 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart for Riksre
visjonen. 2. Stedlige revisjoner (utenfor 
Oslo) og antall stillinger ved utgangen av 
1988. Inntatt i innst. uttalelse fra forbru
ker- og administrasjonskomiteen.) 

Dok. 2, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 289, S.tid. 
4918-4919 (17.6.89). 

12. Rapport fra Riksrevisjonen vedrørende 
en utvidet kritisk gjennomgåelse av visse 
sider ved den Økonomiske virksomhet i 
Industrifondet. 
(Vedlegg: l. Brev av 24.4.89 fra Nærings
departementet til Riksrevisjonen. Svar
brev av 28.4.89 fra Næringsdepartementet 
til riksrevisjonen. 2. Brev av 21.4.89 fra In
dustrifondet til Næringsfondet. Notat fra 
Industrifondet - Rutinegjennomgang av 
handlingsplan.) 
Dok. 12, ref. S.tid. 4031, Innst. S. 288 (ikke
beh.), S . tid. 4919 (17.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å sørge for 

at Riksrevisjonens granskingsrapport av 
Industrifondet blir forelagt Stortinget, 
S.tid. 2929-2930 (29.3.89). 
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SAMER 

Omfatter bl.a.: Norsk sameråd, Norske samers riksforbund, samisk språk, Samisk utdannings
råd. 
Se også: REINDRIFT. 

1985-86 
I. Budsjett-saker:. 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
503 SærLige tiltak for den samiske 

befolkning 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
265 3265 Samisk utdanningråd 

O. Alminnelige saker: 

l. Norsk Sameråds virksomhet i 1984. 
(Vedlegg: l. Årsmelding for Norsk Same
råd 1984. 2. Melding om virksomheten i 
Samisk Utviklingsfond 1984. 3. Norsk Sa
meråds behandling av meldingen om Sa-

misk Utviklingsfond. 4. Vedtekter t'or 
Norsk Sameråd. 5. Forskrifter for Samisk 
Utviklingsfond. 6. Vedtekter for samiske 
organisasjoner. 7. Retningslinjer for kap. 
503, post 70.3.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 47, Innst. S. 70, 
S.tid. 1881-1888 (21.1.86). 

2. Uttalelse fra Storfjord formannskap om 
fastboendes rettigheter i samiske kyst- og 
fjordstrøk, ref. S.tid. 2403 (10.4.86) og ved
lagt protokollen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
gjøre Finnmark til prøvefylke for lær
lingordninger i estetiske fag og husflids
fag, spesielt i samisk duodji, S.tid. 2408-
2409 (16.4.86). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om finansie
ring av Det norske Bibelselskaps arbeide 
for å utgi en ny samisk bibeloversettelse til 
1995, S.tid. 2865-2866 (28.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap.: 
503 SærLige tiltak for den samiske 

befolkning 
2. Bevilgninger på stats budsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
265 Samisk utdanningråd 

U. Alminnelige saker: 
l. Norsk Sameråds virksomhet i 1985. 

(Vedlegg: l. Norsk Sameråds årsmelding 
for 1985. 2.-3. Melding om virksomheten i 
Samisk utviklingsfond for 1985 og Norsk 
Sameråds behandling av meldingen. 4. 
Vedtekter for Norsk Sameråd. 5. Forskrif-
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ter for Samisk utviklingsfond. 6. Ret
ningslinjer for tildeling av statstilskott til 
samiske organisasjoner. 7. Retningslinjer 
for tildeling av statstilskott til samisk 
husflid og håndverk. 8. Retningslinjer for 
kap. 503, post 70.3. 9. Særskilte tilskudd til 
samiske barnehager. 10. Retningslinjer 
for tilskudd til språkutvikling i samiske 
publikasjoner og aviser.) 
St.meld. 17, ref. S.tid. 334, Innst. S. 86, 
S.tid. 2351-2359 (19.2.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om den 

framtidige administrasjons- og styrings
ordning for de samiske videregående sko
lene, S.tid. 3094-3095 (6.5.1987). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å imøte
komme samiske ønsker om å ta inn i 
Mønsterplanen fagplanene for elever som 
får opplæring på samisk, S.tid. 3176-3177 
(13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Sametinget og andre samiske 

rettsforhold ( sameloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1984: 18 Samenes 
rettsstilling. Leder Carsten Smith.) 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 232, Innst. O. 79, O. 
tid. 477-501 (29.5.87), Besl. O. 84, L.tid. 82-
84 (3.6.87). 
Lov av 12. jurti 1987. 
(l utsettelsesforslag i Odelstinget - ikke 
bifalt, l forslag oversendt Stortinget, l 
forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 

503 Særlige tiltak for den samiske 
befolkning 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og underoisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 

265 Samisk utdanningsråd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Jørgen Kosmo på vegne av jus

tiskomiteen oversendt fra Odelstinget 29. 
mai 1987: «Regjeringen framlegger inntil 
videre for Stortinget årlig stortingsmel
ding om Sametingets virksomhet. En gang 
i hver stortingsperiode framlegges mel
ding om de tiltak som foretas for å sikre 
og utvikle samenes språk, kultur og sam
funnsliv.>> 
S.tid. 32 (8.10.87) og vedtatt sendt Regje
ringen. 

2. Samenes Landsforbund sender uttalelse 
med krav om at sameloven endres i sam
svar med internasjonale konvensjoner og 

tradisjonell samisk rettsoppfatning før lo
ven settes i kraft. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Norsk sameråds virksomhet i 1986. (Ved
legg: l. Norsk sameråds årsmelding for 
1986. 2. Norsk sameråds merknader til 
virksomheten i 1986. 3. Melding om virk
somheten i Samisk utviklingsfond for 
1986. 4. Norsk sameråds og fondsstyrets 
merknader til melding om virksomheten i 
Samisk utviklingsfond for 1988. 5. Ved
tekter for Norsk sameråd. 6. Forskrifter 
for Samisk utviklingsfond. 7. Retningslin
jer for tildeling av statstilskudd til samis
ke organisasjoner. 8. Retningslinjer for 
tildeling av statstilskott til samisk husflid 
og håndverk. 9. Retningslinjer for kap. 
503, post 70.3. 10. Særskilt tilskudd til sa
miske barnehager. 11. Retningslinjer for 
tilskudd til språkutvikling i samiske pub
likasjoner og aviser.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 1178, lnnst. S. 94, 
S.tid. 2313- 2319 (25.2.88). 
(Meldingen er også trykt på samisk.) 

4. Forslag fra Stein Ørnhøi, Einar Førde, 
Mons Espelid, Ragnhild Queseth Haar
stad, Hallgrim Berg og Hans Olav Tunges- 4 

vik til ny § 82 i Grunnloven, alternativt 
endring av Grunnlovens § 98 eller ny 
§ 110 a. (Samiske rettigheter.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 10, Innst. S. 147, 
S.tid. 3021-3033 (21.4.88). 
(Forslag til ny§ 110 a bifaltes med 112 mot 
8 stemmer.) 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om avslaget 

til støtte til samiske utgåver av Barnas 
Søndagsblad, S.tid. 2172 (17.2.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 26. januar 

1988 om endring i lov om Sametinget og 
andre samiske rettsforhold. 
Dok. 8:18, ref. O.tid. 269, Innst. O. 35, 0.
tid. 289-291 (2.3.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
503 Særlige tiltak for den samiske 

befolkning 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
265 3265 Samisk utdanningsråd 

Il. Alminnelige saker: 
l. Norsk sameråds virksomhet i 1987. 

(Vedlegg: l. Melding om virksomheten i 
Norsk sameråd for 1987. 2. Melding om 
virksomheten i Samisk utviklingsfond for 
1987. 3. Vedtekter for Norsk sameråd. 4. 

Forskrifter for Samisk utviklingsfond. 5. 
Retningslinjer for tildeling av statstil
skudd til samiske organisasjoner. 6. Ret
ningslinjer for tildeling av statstilskudd 
til samisk husflid og håndverk. 7. Ret
ningslinjer for kap. 503, post 70.3. 8. Sær
skilt tilskudd til samiske barnehager. 9. 
Retningslinjer for tilskudd til språkutvik
ling i samiske publikasjoner og aviser. 10. 
Regler for valg av Sameting. 
St.meld. 14, ref. S. tid. 578, Innst. S. 90, 
S.tid. 2561-2564 (9.2.89). 
(Meldingen er også trykt på samisk.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 

stemmelokaler med spesialinnredning 
for Oslos 150 velgere ved Sametingsvalget 
i høst, S.tid. 3761-3762 (24.5.89). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om når de
partementet vil fremje proposisjon til sa
misk språklov, S.tid. 3939 (31.5.89). 
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SAMFERDSEL 

Omfatter bl.a.: Fraktpriser, godstransport, kollektivtransport, lokaltrafikk, passasjertransport, 
samferdselslaven, stamruter. 
Se også: FERGER, JERNBANER, KOMMUNIKASJON, KYSTFART, LUFTFART, REI
SELIVSNÆRING, VEGTRAFIKK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1330 Stamruter m.v. 
1340 Rammetilskudd tilfylkeskommu

nale samferdselsformål 

U. Alminnelige saker: 

l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Jernbanetransport og Tele
kommunikasjoner. (Dekning av garanti
tap på M/S «UTSTRAUM», utbyggings
kontoret ved Fornebu, utredning om ho
vedflyplass, Leirfjorden i Nordland, fjell
vegen Lien-Telemark grense, endring i 
NSBs og Televerkets driftsbudsjetter). 
St.prp. 30, ref. S.tid. 809, Innst. S. 34, S.tid. 
1296-1298.12.85). 

2. Transport for funksjonshemmede. 
St.meld. 92 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 106, S.tid. 2358-2387 (10.4.86). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1979: 27 Trans
port for funksjonshemmede. Leder: Lars 
Erik Furu.) 
(3 forslag framsatt under debatten, 2 fra 
Hans Frette og l fra Per Aas- alle bifalt.) 

3. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. 
(Reduksjon i rammetilskuddet til fylkes
kommunale samferdselsformål.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S. tid. 2523-2632 (29.4.86). 

4. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende samferdsels- budsjettet. (Ut
videlse av ekspedisjonsbygningen på 

Fornebu, fordeling av riksvegmidler, dek
ning av sommertakstbortfallet.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 148, 
S.tid. 2814-2817 (23.5.86). 

5. Endrede fullmakter m.v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivi! 
luftfart, Vegforinål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Utvidelse av ekspedisjons
bygningen på Fornebu, forskuttering av 
tidligere hovedveganlegg Søsnes-Buvik
Tjelle og av parsell Horsgård-Buvik.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). (Jf. sak 4.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om sikker
hetsinstruksene for Oslo Sporveier i for
bindelse med de ubetjente T-banestasjo
ner og den risiko disse innebærer for 
mindreårige, S.tid. 246-247 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om contai
nertransport av avfall ved Renholdsver
ket i Trondheim, S.tid. 1569 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om de 
høge fraktutgiftene for bedriftene i inn
lands-regionen, bl.a. Engerdal kommune, 
S.tid. 1865-1866 (15.1.86). 

4. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken om en rek
ke forslag til privatisering av statlige 
virksomheter på samferdselssektoren vil 
bli lagt fram for Stortinget, S.tid. 1910-
1912 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem, framsatt 
av Ashild Hauan, om reduksjon av trans
portsubsidiene til Nordland og nedleg
ging av en rekke ruter, S.tid. 2311-2312 
(19.3.86). 

6. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om søkna
der om løyve for ekspressbussruter paral-
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leit med og i konkurranse med NSBs tog
tilbud, S.tid. 2413-2414 (16.4.86). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om nedskjæ
ringer i koUektivtransporten i Nordland, 
S.tid. 2453 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov om samferdsel av 4. juni 
1976 nr. 63. (Opphevelse av løyveplikt for 
godstransport, og endringer i rutebegre
pet.) 
Ot.prp. 86 (1984-85), ref. O.tid. 711 (1984-
85). 

(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 32 - se neste 
sak.) 

2. Endringer i lov om samferdsel av 4. juni 
1976 nr. 63. (Opphevelse av lØYveplikt for 
godstransport, og endringer i rutebegre
pet.) (Jf. Ot.prp. 86 (1984-85).). 
Ot.prp. 32, ref. O. tid. 88, Innst. O. 60, O. tid. 
374-386 (11.6.86), Besl. O. 62, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 8. august 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
fra Lars Lefdal bifalt, 2 forslag ikke bifalt.) 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1330 Stamruter m.v. 
1340 Rammetilskudd til fylkes

kommunale samferdselsformål 
2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte

mentets budsjettforslag m.v. for 1987. 
(Stamruter - innenlandske flyruter.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 788, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 

vedrørende Administrasjon, Sivil Luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, Jernbane
transport og Post. (Dekning av Merutgift 
for Widerøes Flyveselskap.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 982, lnnst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86) 

2. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. (Forskuttering til 
vegformål, drøftinger med Widerøes Fly
veselskap AlS, Krøderbanen som mu-

seumsjernbane, ombyggings- og innred
ningsarbeider for telebygg, bestillings
fullmakt for digitalt sentralutstyr til Tele
verket, Tele-X, NOTELSAT og finansie
ring av tilleggsutstyr.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 

om å oppnå et mer rettferdig avgiftssy
stem ved terminalgodsbehandZing, S.tid. 
2074-2075 (28.1.87). 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om samar
beid mellom politi og Oslo Sporveier for å 
forsterke vaktholdet på T-banen, S. tid. 
2078 (28.1.87). 

3. Sp.spm. fra Solveig Sollie om strenge krav 
ved frakt av farlig last, S. tid. 2533-2534 
(11.3.87). 

4. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om prisen på 
honnørbilletter i Nordland, S.tid. 2739 
(1.4.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel. (Avgrensing av fylkeskommune
nes tilskuddsansvar for lokal rute- og 
godstransport.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 19, lnnst. O. 16, O.tid. 
59 (9.12.86), Besl. O. 21, L.tid. 17 (12.12.86). 
Lov av 19. desember. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1330 Stamruter mv 
1340 Rammetilskudd til fylkes

kommunale samferdselsformål 
1350 Statens teleforvaltning 
1351 Statens teleforvaltningsråd 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Utbedrin
ger ved Fornebu, Widerøes underskudd 
1987, forskuttering av riksveganlegg, revi-

derte budsjetter for ferjedrift, Postverket 
og Televerket.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178-4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen-Krone sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om kva 

som kan gjerast for å harmonisera billett
ordninga for ferjereisande slik at dei som 
nyttar bil til eigen eller næringstransport 
kan nyta godt av rabattordningar, S.tid. 
720-721 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Age Hovengen om overføring 
av farlig godstransport fra veg til bane og 
båt, S.tid. 3365 (18.5.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1330 Stamruter m v 
1340 Rammetilskudd til fylkeskommu

nale samferdselsformål 

n. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Telekommunikasjoner og Statens telefor
valtning. 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Forslag fra Sverre Mauritzen, Ingvard 
Sverdrup, Ole Fr. Klemsdal, Carl Fr. Low
zow og Kaci Kullmann Five om økt bruk 
av naturgass innen samferdsel. 
Dok. 8:49, ref. S.tid. 4032-4033, og vedtatt 
ikke tatt under behandling av dette stor
ting. 

34 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fisjonering 

av transportselskaper og konsekvensene 
fo·r de ansatte, S.tid. 766-767 (10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om bruk av 
hydrogen som drivstoff for motorkjøre
tø-yer og fly for å oppnå rent avgassutslipp, 
S.tid. 1007 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om statlege 
verkemiddel for satsing på kollektivtra
fikk i lokalsamfunna, S.tid. 1028-1029 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om re
duksjon av antall ansatte i Linjegods, 
S.tid. 2304 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Inge StaZdvik om overføring 
av transport av 40 000 kubikkmeter tøm
mer fra jernbane til bil på strekningen 
Formofoss - Skogn, S.tid. 2557 (8.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam

ferdsel. 
(Overføring av myndighet til fylkeskom
munene med bortfall av klageadgang. 
Forenkling i løyveordningen for drosjer.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 362, Innst. O. 63, 0.
tid. 540-542 (26.5.89), Besl. O. 92, L.tid. 68 
(1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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SAMLIVSFORMER 

Se også: EKTESKAP, FAMILIE, LIKESTILLING. 

1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Odd 

Holøs og Solveig Sollie om endringer av 
skatte- og trygdel.ovgivningen for sam
boende pensjonister. 
Dok. 8:49, ref. S.tid. 4418 (29.9.88) og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Hovengen om forslag til 

l.ov om samboerforhold snart vil bli fore
lagt Stortinget, S.tid. 56 (14.10.87). 

2. Sp.spm fra Ingrid Nylund om å få begge 
ektefellers og samboeres navn på skjøter, 
tinglysingspapirer og offentlige skjemaer, 
S.tid. 2471-2472 (2.3.88). 

3. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om pen
sjonsrett for etterlatte i samboerforhold, 
S.tid. 2625-2626 (23.3.88). 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Odd 

Holøs og Solveig Sollie om endringer av 
skatte- og trygdelovgivningen for sam
boende pensjonister. 
Dok. 8:49 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
199, S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 

(Stortinget ber Regjeringen legge frem 
nødvendige lovendringsforslag som stil
ler samboende pensjonister og pensjonist
ektepar likt med hensyn til pensjon, skat
tefradrag m.v.) 



-515- Sikkerhet til sjøs 

SIKKERHET TIL SJØS 

Omfatter b~.a.: FartøY"':ålingslaven, f~rtjenesten, losloven, navigasjonshjelpemidler, sjØdyktig
hetslaven, SJØ'merker, sktpskontroll, smafartøYsregistreringslaven. 
Se også: HANDELSFLÅTEN, SJØFART, SJØFOLK. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
830 3830 SjØfartsdirektoratet med Skips-

kontrollen 
l 065 4065 Fyrtjenesten 
l 066 4066 Lostjenesten 
1070 ELektroniske navigasjonshjelpe

midler 
2. Senter for havari- og sikkerhetsopplæring 

ved Honningsvåg fiskerifagskole, se 
HØGSKOLER I, l. 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der kap. 1066, 4011 og 4013. (Lostjenesten, 
reduksjon i gebyrinntekter til Fiskeridi
rektoratets kontrollverk og Rettlednings
tjenesten.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 715, Innst. S. 38, S.tid. 
1294 (4.12.85). 

2. Tilleggsbevilgning for 1986 under kap. 
241 Tilskudd til videregående opplæring, 
post 63 Tilskudd til sikkerhetsopplæring 
(for fiskere). 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 143, 
S.tid. 2768-2776 (20.5.86). 

3. Omorganisering av lostjenesten. 
(Vedlegg: l. Rammeavtale mellom Red
ningsselskapet og Kystverket. 2. Kart
oversikt over eksisterende og foreslåtte 
losoldermannskap.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 175 
(ikke-beh.), S.tid. 3117 (10.6.86). 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Finn Knutsen om sikkerhets
beredskap ved oljeinstallasjonene og 
strengere kontroll med stand-by-båter, 
S.tid. 221-222 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Oddvar Majala om en helår
lig hjelpetjeneste for fiskeflåten i Sval
bardområdet, S.tid. 726 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om fornyelse av 
vår losbåtflåte, S.tid. 1903 (22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om årsakene til 
Concem-ulykken i Gandsfjorden, og be
manningen i Sjøfartsdirektoratet, S.tid. 
1917-1918 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Finn Knutsen om hvorfor ik
ke overtredelse av sikkerhetsbestemmel
sene for oljevirksomheten i Nordsjøen blir 
anmeldt til politiet uten ved personska
der, S.tid. 1920 (29.1.86) . 

6. Sp.spm. fra Mary Eide om ubesatte stil
linger ved Hvasser Losstasjon og proble
mer for skipsfarten i Oslofjorden, S. tid. 
2027-2028 (12.2.86). 

7. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om sjøred
ningstjenesten ved Værnes lufthavn, 
S.tid. 2190 (12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Finn Knutsen om pålegg om å 
ha los eller navigatør med tilsvarende ut
dannelse ombord i hurtigruteskipene, 
S.tid. 2194 (12.3.86). 

9. Sp.spm. frå Laila Kaland om sikkerhets
opplæring for fiskarane i Møre og Roms
dal ved Aukra vidaregåande skule, S.tid. 
2310-2311 (19.3.86). 

10. Sp.spm. fra Peter Angelsen, om svikt i gli
delåsene på overlevingsdraktene ved en 
nødssituasjon på et fiskefartøy ved Mos
kenesgrunnen, S.tid. 2451-2452 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 20. juli 1893 nr. l om Sjøfar
ten og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskon
trol med Skibes Sjødygtighed m.v. 
(Navneattest ved registrering av registre
ringspliktige skip.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 85, Innst. O. 18, O.tid. 
89 (29.1.86), Besl. O. 24, L.tid. 22 (6.2.86). 
Lov av 21. februar 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
830 3830 Sjøfartsdirektoratet med 

Skipskontrotlen 
l 065 4065 Fyrtjenesten 
l 066 4066 Lostjenesten 
1070 Elektroniske navigasjons

hjelpemidler 

n. Alminnelige saker: 
l. Omorganisering av lostjenesten. 

(Vedlegg: l. Rammeavtale mellom Red
ningsselskapet og Kystverket. 2. Kart
oversikt over eksisterende og foreslåtte 
losoldermannskap.) 
St.meld. 45 (1985-86), ref. S.tid. 2637 (1985-
86), Innst. S . 113, S.tid. 2954-2974 (10.4.87). 
(3 forslag, hvorav l ikke bifalt, 2 fra Hanna 
Kvanmo sendt Regjeringen -se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Nils O. Golten om å heva ton

nasjegrensa på navigatørsertifikata slik 
at dei utdanna navigatørane kan føra dei 
store fiskefartøya som vert bygde i dag, 
S.tid. 1922-1923 (7.1.87). 

2. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om å få 
fortgang i handsaminga av saka om god
kjenning av dei nye produkt livbåtfabri
kanten Harding Safety AlS har utvikla, 
S.tid. 2001-2002 (21.1.87). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om søknad 
om å få godkjent undervisning i sikker
hetsopplæring ved Nordland Fiskarlag
skole på Gravdal, S.tid. 2007-2008 (21.1.87). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
senke kystgebyret til nivået før l. septem
ber 1983, S.tid. 2121 (4.2.87). 

5. Sp.spm. fra Britt Harkestad om sikker
hetsopplæring for fiskarar, S.tid. 2130-
2131 (4.2.87). 

6. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om en 
mangedobling av de norske kystgebyrene 
for borerigger og skip og virkningen dette 
har for norsk næringsliv, S.tid. 2561 
(18.3.87). 

7. Sp.spm. fra Arve Berg om sikkerheten på 
norske ferger, på bakgrunn av ulykken 
utenfor Zeebrugge, S.tid. 26432644 
(25.3.87). 

8. Sp.spm. frå Kjell Furnes, framsatt av 
Margrethe Tennfjord, om den tryggings
messige sida ved planane om å automati
sere Alesund Radio, S .tid. 3012 (29.4.1987). 

9. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om utred
ning om rasjonalisering av bemannede 
kystradiostasjoner i Nord-Norge, S.tid. 
3357 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av lov 9. juni 1903 nr. 7 om Stats

kontrol med Skibes SjØdyktighed m .v. 
(Opphør av nasjonale farts- og passasjer
sertifikat for fartøyer som dekkes av inter
nasjonale sertifikater. Forenkling av re
gelverket.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 126, Innst. O. 34, O. 
tid. 178-179 (17.3.87), Besl. O. 42, L.tid. 37 
(24.3.87). 
Lov av 24. april1987. 



1989---90 -517- Sikkerhet til sjøs 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 

830 3830 Sjøfartsdirektoratet med 
skipskontrollen 

1065 4065 Fyrtjenesten 
1066 4066 Lostjenesten 
1070 Elektroniske navigasjons

hjelpemidler 
2. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 

og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 170 og 3170 Sjøfartsdirekto
ratet med Skipskontrollen.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 under kap. 1040, post 70 Til garan
tiordning for fiskere og om tilleggsbevilg
ning under kap l 065, post O l Lønn og 
godtgjØrelser. (Fyrtjenesten.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 938, Innst. S. 52, 
S.tid. 1609- 1610 (10.12.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Furnes om å oppretthal

de Alesund Radio ut frå tryggingsomsyn, 
S .tid. 282 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om bruk av ik
ke godkjente redningsdrakter om bord på 
fiskebåter, S.tid. 2119-2120 (10.2.88). 

3. Sp.spm. fra Brita Borge om å ta Fedje Tre
ningssenter i bruk i sikkerhetsopplæring 
for vestlandsfiskerne, S.tid. 2616-2617 
(23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Teledirek
toratet som motsetter seg typegodkjen
ning av Exotech nødpeiZeutstyr for skip, 
S.tid. 3692-3693 (1.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.11. fra 
fiskeriministeren til komiteen.) 
Budsjett-innst. S . 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 

170 3170 SjØfartsdirektoratet med skips-
kontrollen 

1065 4065 Fyrtjenesten 
1066 4066 Lostjenesten 
1070 Elektroniske navigasjonshjelpe

midler 

n. Alminnelige saker: 
l. Avtale om drift av Deccastasjon på Shet

land og om auke av løyvingane på stats
budsjettet for 1988 under kap 1070 Elek
troniske navigasjonshjelpemidler, post 11 
Varer og tenester med l million kroner. 
St.prp. 8, ref. S.tid. 33, Innst. S. 10, S.tid. 
422-423 (27 .l 0.88). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Telekommunikasjoner. (Orga
nisering og effektivisering av kystradio-

tjenesten - utsatt i samråd med departe
mentet.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Telekommunikasjoner. 
(Punktet om Organisering og effektivise
ring av kystradiotjenesten i Norge.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 63, S.tid. 
1989-1994 (15.12.88). 

4. Forslag fra Peter Angelsen og Magnus 
Stangeland om at Alesund, Harstad og 
Hammerfest kystradiostasjoner fortsatt 
skal opprettholdes betjent og med lytte
vakt m.v. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 3575 (11.5.89) og ved
tatt ikke tatt under behandling. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 

supplere det nasjonale utvalg for hav
overvåking med medlemmer fra fagmil
jøene i den nordlige landsdel, S.tid. 73-74 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Bente Bakke om unntaksreg
ler for sportsdykkere m.fl. i det nye regel-
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verk for ervervsmessig dykking, S.tid. 
1017 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om automati
sering av Utsira fyr i 1989 og dermed tap 
av 4 arbeidsplasser, S. tid. 2284-2285 
(18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å bed
re sikkerheten ved oljeboring fra Treasure 
Saga, S.tid. 2487-2488 (1.2.89). 

5. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om planlagt 
reduksjon av bemanningen ved Tranøy 
losstasjon, S. tid. 2532 (8.2.89). 

6. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om å 
omgjera vedtaket om automatisering av 
kystradiostasjonane, S. tid. 2555-2556 
(8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å godkjen
ne det nØdpeileutsyr EXOTECH AlS i 
Tromsø har utviklet, S.tid. 2626-2627 
(15.2.89). 

8. Sp.spm. fra Kari Helliesen om når losfor
midlingstjenesten på Kvitsøy vil komme i 
gang, S. tid. 2865-2866 (15.3.89). 

9. Sp.spm. fra Thea Knutzen om beman
ningen ved losstasjonene i Nord-Norge, 
S.tid. 2866-2867 (15.3.89). 

10. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om tillatel
se til å bruke andre typer nØdpeilesendere 
enn den som ble brukt på den forliste bå
ten «Stokksund», S.tid. 2875 (15.3.89). 

11. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å la 
Statens Treningssenter for Skipsmanøv
rering i Trondheim få fortsette i statlig re
gi, slik at bl.a. loser kan få trening i føring 
av store skip, S.tid. 3157 (12.4.89). 

12. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om behovet 
for flere statslosstillinger i Honningsvåg, 
S.tid. 3162-3163 (12.4.89). 

13. Sp.spm. fra Kjell Furnes om dei tomme 
fyrstasjonane kan overførast vederlags
fritt til lokale ideelle organisasjonar, S.tid. 
3163 (12.4.89). 

14. Sp.spm. fra Peter Angelsen om en annen 
lokalisering av ny langbØlgesender enn 
Vanna, S.tid. 3942 (31.5.89). 

15. Sp.spm. fra Paula Nordhus om NRK/Te
leverkets ordre om å legge ned Tromsø 
langbølgesender, S.tid. 3973-3974 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om lostjenesten m.v. 

(Vedlegg: I. Høringsutkastet med kom
mentarer. Il. Forslag til nytt system for 
kystgebyr - kostnadsfordeling. Ill. Hø
ringsuttalelsene.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 263, Innst. O. 88, 0.
tid. 697-708 (1.6.89), Besl. O. 113, L.tid. 80-
81 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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SIVILARBEIDERE 

Omfatter bl.a.: Militærnekterlaven, ombudsmannen for sivile tjenestepliktige, samvittighetsfan
ger, siviltjenesteZoven. 
Se også: SIVILFORSVAR. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 576-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

460 3460 Sivile tjenestepliktige 

U. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer til Forsvarets om
budsmannsnemnd og Ombudsmanns
nemnda for sivile tjenestepliktige. 
Innst. S. 62, S.tid 1633 (16.12.85). 

2. Ombudsmannsnemnda for sivile tjenes
tepliktiges innberetning til Stortinget om 
virksomheten i tiden l. januar-31. desem
ber 1985. 
Dok. 6, ref. S.tid. 2331, Innst. S. 141, S.tid. 
2807-281 o (23.5.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

3460 Sivile tjenestepliktige 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arve Berg om lØnns- og ar
beidsvilkårene for lærerne ved Forskolen 
for sivile tjenestepli~tige, S.tid. 225 
(23.10.85) 

2. Sp.spm.-fra Eirin Faldet om begrunnelse 
for at tillitsmannen og redaktøren for si
vilarbeiderne skal flyttes til Hustad leir, 
S.tid. 1951-1952 (5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Arve Berg om arbeidsforhol
dene for de ansatte ved forskolen for sivile 
tjenestepliktige på Hustad, S.tid. 2420-
2421 (16.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Kjellbjørg Lunde datert 5. au

gust 1986 om utvidelse av adgangen til å 
nekte militærtjeneste på et alvorlig over
bevisningsgrunnlag. 
Dok. 8:1, ref. S.tid. 29, Innst. S. 17, S.tid. 
804-813 (19.11.86) og oversendt Regje
ringen. 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 460 Si
vile tjenestepliktige.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 460, regulering av godtgjØ
ringssatsene.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

4. Ombudsmannsnemnda for sivile tjeneste
pliktiges innberetning til Stortinget om 
virksomheten i tiden l. januar- 31. desem
ber 1986. 
Dok. 6, ref. S.tid. 2767, Innst. S. 160, S.tid. 
3378-3379 (22.5.87). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Asbjørn Bjørnset om å utsetje 

fengsling av militærnektarar til Stor
tinget har behandla saka, S.tid. 2535 
(11.3.87). 

2. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om utvida 
rett til nekting av militærteneste, S.tid. 
3092 (6.5.1987). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 

n. Alminnelige saker: 
l. Ombudsmannsnemnda for sivile tjenes

tepliktiges innberetning om virksomhe
ten i tiden l. januar - 31. desember 1987. 
Dok. 6, ref. S. tid. 2726, Innst. S. 176, S. tid. 
3198-3199 (6.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om å bruke 

sivile tjenestepliktige i miljøstiftelsen Bel
lona, S.tid. 544 (11.11.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aas land Houg om å bruk 
sivile tjenestepliktige med relevant kom
petanse i forskningssektoren, S. tid. 546-
547 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Lars Velsand om begrunnel
sen for å trekke tilbake hjemmelen for å 
avgi sivilarbeidere til stiftelsen Bellona, 
S.tid. 2085-2086 (3.2.88). 

4. Sp.spm fra Theo Koritzinsky om når det 
blir fremmet forslag om utvidet rett til 
nekting av militærtjeneste, S. tid. 2086-
2087 (3.2.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
460 3460 Sivile tjenestepliktige 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. 
(Kap. 460 Sivile tjenester.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, lnnst. S. 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

2. Ombudsmannsnemnda for sivile tjenes
tepliktiges innberetning om virksomhe
ten i tiden l. januar - 31. desember 1988. 
Dok. 6, ref. S.tid. 3233, lnnst. S. 188, S.tid. 
3782 (24.5.89). 

3. Militær verneplikt og sivil tjenesteplikt. 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2794, Innst. S. 269 
(ikke-beh.), S.tid. 4806 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om når saka 

om utviding av grunnlaget for nekting av 
militærteneste vil komme til Stortinget, 
S.tid. 488-489 (2.11.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fri

taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner og lov 17. juli 1953 nr. 29 om 
verneplikt. 
Ot.prp. 39, ref. O.tid. 258, Innst. O. 112 (ik
ke-beh.), O. tid. 842 (16.6.89). 
(Saken forelegges forsvarskomiteen før 
endelig innstilling avgis.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om lov om 
endring i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fri
taking for militærtjeneste av overbevis
ningsgrunner. 
Dok. 8:24, ref. O.tid. 244, Innst. O. 113 (ik
ke-beh.), O. tid. 842-843 (16.6.89), 
(Saken forelegges forsvarskomiteen til ut
talelse før endelig innstilling avgis.) 
(Jf. forrige sak.) 
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SIVILFORSVAR 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for sivilt beredskap, sivilforsvarsloven. 
Se også: FORSVAR, REDNINGSTJENESTE, SIVILARBEIDERE. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
forslag til bevilgning til sivilt beredskap.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

n. Alminnelige saker: 

l. Visse organisasjonsendringer m.v. i For
svaret. (Tilbakeføring av mannskaper fra 

Sivilforsvaret for å avhjelpe legemange
len i forsvaret.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 249, 
S.tid. 3567-3571 (19.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om repetisjons
øvelser for siviLforsvarets fjernhjelpkown
ner nordenfjells, S.tid. 1900 (22.1.86). 

2. Sp.spm. fra Eleonore Bjartveit om å sikre 
at ERU-rådets (Beredskapsrådet for eks
traordinær reparasjons- og utbyggings
virksomhet) tidligere oppgaver blir ivare
tatt, S.tid. 1940 (5.2.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Oversikt over 
forslag til bevilgning til sivilt beredskap. 
2. Om tiltak iverksatt i henhold til lov om 
forsynings- og beredskapstiltak. 3. Direk
toratet for sivilt beredskap - Program
budsjettoversikt.) 
Budsjett-innst. S. 4, S. tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un

der diverse kapitler administrert av Jus
tis- og politidepartementet. (Kap. 481 Di
rektoratet for sivilt beredskap.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 981, Innst. S. 38, S.tid. 
1654-1656 (11.12.86) 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Vedlikehold av offentlige til
fluktsrom.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1988. 2. Om 
tiltak iverksatt i henhold til lov av 14. de
sember 1956 nr. 7 om forsynings- og be
redskapstiltak.) 

Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om garanti 

for at sivilforsvarspersonell ikke blir be
væpnet i krig eller fred, S.tid. 1973 
(13.1.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1989. 2. Om 
tiltak iverksatt i medhold av kap. Il. og Ill. 
i lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsy
nings- og beredskapstiltak m.v. i 1987.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 

481 3481 Direktoratet for sivilt beredskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Langtidsplan for det sivile beredskap 

1990-1993. 
(Vedlegg: Langtidsplaninndeling for si
vilt beredskap.) 
St.meld. 52, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 258, 
S.tid. 4450-4457 (12.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om en reduk

sjon av de lokale utrykningsstyrker i 
Drammen sivilforsvarskrets i lys av fly
plassutbyggingen i Hurum, S.tid. 2785 
(8.3.89). 
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SIVILLOV GIVNING 

Omfatter bl.a.: Akkordlaven, arveloven, avtaleloven, ekspropriasjonserstatningsloven, foreldel
seslaven, gjeldsbrevloven, hittegodslaven, innkassoloven, panteloven, rentelaven, sivilprosessord-
ning, skadeserstatningslaven, tinglysingslaven, veksellaven. _ _ 
Se også: DOMSTOLER, POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET, RETTSVESEN, SIVILARBEI
DERE, STRAFFELOVGIVNING. 

1985-86 

ill. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om utbe
taling av erstatning ved ulykker for barn i 
Finnmark sammenlignet med barn i Oslo, 
S.tid. 1575-1576 (11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Eirin Faldet om unnlatelse av 
å fremme lovforslag om en ansvarsord
ning for produsenter og importører av 
farlige legemidler, S.tid. 2024-2025 
(12.2.86). 

1986-87 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skadeerstatningslaven. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 4 Standar-

disert erstatning til barn. Leder Peter 
Lød ru p.) 
Ot.prp. 81, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om en lov som 

skal hindre at boliger ved 3. gangs tvangs
auksjon selges til spottpris, først kan tre i 
kraft om 2 år, S.tid. 2462-2463 (2.3.88). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om å hindre at 
hus ved 3. gangs tvangsauksjon blir solgt 
til en altfor lav pris, S.tid. 2520-2521 
(16.3.88). 

3. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å gi ad
gang til å regulere festeavgifter hver 5. år, 
S.tid. 2523 (16.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i skadeerstatningsloven. 

(Særskilt vedlegg: 1987:4 Standardisert 
erstatning til barn. Leder Peter Lødrup .) 
Ot.prp. 81 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 

19, O.tid. 164-171 (10.12.87), Besl. O. 24, 
L.tid. 19 (16.12.87). Lov av 18. desember 
1987. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 

2. Lov om inkassovirksomhet og annen 
inndriving av forfalte pengekrav (l nkas
soloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1983: 8 Inkasso
virksomhet. Leder Rolf H. Bærøe.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 53, O.tid. 
485-495 (26.4.88), Besl. O. 67, L.tid. 71 
(3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 

3. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om ak
sjeselskaper og i visse andre lover om an
sattes rett til representasjon i selskapers 
styrende organer. (Endr. i stiftelsesloven.) 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser som avga 
uttalelse. 2. Departementets lovutkast. 
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Særskilt vedlegg: NOU 1985: l Videreut
viklingen av bedriftsdemokratiet. Leder 
Olaf Brubakken.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 230, Innst. O. 67, 0.
tid. 693-709 (26.5.88), Besl. O. 84, L.tid. 97-
99 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
( 4 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov 18. mai 1979 nr. 18om for
eldelse av fordringer. (Bedring av skade
lidtes vern i senskadetilfellene.) 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 390, Innst. O. 85, 0.-

tid. 859-860 (7.6.88), Besl. O. 104, L.tid. 111 
(11.6.88). Lov av 8. juli 1988. 

5. Endringer i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv 
og i lov 22. april1927 nr. 3om vergemål for 
umyndige. (Arvelovens regler om stadfes
telse av testamenter og reglene om revi
sjon og desisjon av overformynderiregn
skaper i vergemålsloven.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 557, Innst. O. 97, 0.
tid. 886-887 (9.6.88), Besl. O. 109, L.tid. 113 
(14.6.88). Lov av 24. juni 1988. 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om erstat

ning til incestoffer i samsvar med konse
kvensane av overgrepa, S. tid. 487-488 
(2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om en 
grunneier kan forlange en festekontrakt 
opphevet, S.tid. 1335-1336 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Age Hovengen om å stoppe 
spekulasjonssalg av boliger solgt på 
tvangsauksjon, S. tid. 2221-2222 (11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken, framsatt 
·av Eirin Faldet om en gårdbruker i Hed
mark som har vært utsatt for grovt hær
verk som kan føre til økonomisk ruin, 
S.tid. 2720-2721 (22.2.89). 

5. Sp.spm. fra Age Hovengen om revidering 
av sameieloven. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3037 (5.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 7. juni 1935 nr. 2om tingly

sing og i lov 17. desember 1982 nr. 86 om 
rettsgebyr. (Endringer som følge av innfø
ring av edb i tinglysingen, overgang til 

maskinelt produserte attester som gebyr
legges, betaling for pantattester fra Løs
øreregisteret ved on-line tilknytning, 
forskriftshjemmel for nærmere regler om 
betalingsmåten.) 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 5, Innst. O. 12, O.tid. 
82-83 (12.12.88), Besl. O. 28, L.tid. 18 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 

2. Endringer i lov 13. august 1915 nr. 7 om 
tvangsfuldbyrdelse og lov 17. desember 
1982 nr. 86 om rettsgebyr. (Tiltak mot un
derpriser ved tvangsauksjoner.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 160, Innst. O. 36, 0.
tid. 323-326 (6.4.89), Besl. O. 54, L.tid. 48 
(11.4.89). Lov av 16. juni 1989. 

3. Endringer i lov 14. august 1918 nr. 3 om 
offentlige auktioner og licitationer, og lov 
9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av 
underholdsbidrag m.v. (Forenklede reg
ler for når auksjoner kan avholdes. Inn
kreving av underholdsbidrag fra sjø
menn.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 431, Innst. O. 103, 0.
tid. 772 (6.6.89), Besl. O. 123, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 



1989-90 -525- Sjøfart 

SJØFART 

Omfatter bl.a.: Båtregisteret, Garantiinstituttet for skip og borerigger, konossementsloven, Norsk 
internasjonalt skipsregister (NIS), sjøfartsloven, skipsfartsberedskap, skipsregistrering. 
Se også: HANDELSFLÅTEN, HAVNEVESEN, SIKKERHET TIL SJØS, SJØFOLK. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S .tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
830 3830 SjØfartsdirektoratet med Skips

kontrollen 
1060 4060 Kystadministrasjonen 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart.. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
Budsjett-kap.: 

870 Handels- og skipsjartberedskap 

Il. Alminnelige saker: 

l. Henstilling fra Harstad bystyre om å for
by norsk oljefrakt til Sør- Afrika, ref. 
S.tid. 241 (23.10.85) 

2. Innfrielse av garantiansvar under ord
ningen med statsgaranti for leveransekre
ditter for skip til innenlandske kjøpere og 
av garantier stillet av Norsk garantiinsti
tutt for skip og borefartøyer. (M!r «Lang
fonn», M/S «Kilstraum», M/S «Orator», 
M/S «OranUS».) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 809, Innst. S. 49, S.tid. 
1595 (12.12.85). 

3. Norske tiltak mot Sør-Afrika. 
(Registreringsordning for norske skips
anløp i Sør-Afrika.) 

St.meld. 26, ref. S .tid. 1975, Innst. S. 227, 
S.tid. 3240-3268 (13.6.86). 

4. Skipsfartspolitikken. (Jf. neste sak.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2425, lnnst. S. 245, 
S .tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

5. De skipsfartspolitiske tiltak. Tillegg til 
St.meld. 36 om skipsfartspolitikken. (Jf. 
forrige sak.) . 
St.meld. 50, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 245, 
S.tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

6. Sjøfartsdirektoratets v irksomhet i 1984 og 
1985. St.meld. 62, ref. S.tid. 3565 og utsatt. 

m. Spørsmål: 

l. Spørsmål ved møtets slutt fra Arent M. 
Henriksen om en registreringsordning 
for norske skipsanZØp på Sør-Afrika, S.tid. 
491-494 (13.11.85). 

2. Sp.spm. fra Sveinung Lunde om å gjøre 
unntak fra kravet om tilintetgjøring av 
kondemnerte fartØYer slik at de kan nyt
tes til ungdomsarbeid, S.tid. 1955-1956 
(5.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 20. juli 1893 nr. l om SjØfar
ten og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskon
trol med Skibes SjØdygtighed m.v. 
(N avneattest ved registrering av registre
ringspliktige skip.) 
Ot.prp. 26, ref. O.tid. 85, Innst. O. 18, O.tid. 
89 (29.1.86), Besl. O. 24, L.tid. 22 (6.2.86). 
Lov av 21. februar 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
830 3830 SjØfartsdirektoratet med 

Skipskontrollen 
1060 4060 Kystadministrasjonen 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
Budsjett-kap.: 

870 Hartdels- og skipsfartberedskap 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 21. no

vember 1986 om opprettelse av et norsk 
internasjonalt skipsregister. 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 913, Innst. S. 37, S.tid. 
1567-1572 (9.12.86) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1984 og 
1985. 
(Vedlegg: l. Organisasjonskart 31.12.1983. 
2. BudsjettJregnskapsoversikt for de 
skipsforskningsprosjekter direktoratet 
deltok i i 1984 og 1985. 3. og 4. Budsjett/ 
regnskapsoversikt for midler direktoratet 
disponerte på NTNFs budsjett til offsho
reforskning i 1984 og 1985 og på Kommu
nal- og arbeidsdepartementets budsjett i 
1984. 5. Representasjon i råd, utvalg og 
styrer innen forskning. 6. Internasjonale 
konvensjoner og overenskomster på sjø
sikkerhetens område. 7. Forskrifter fast
sattlendret i 1984 og 1985. 8. Direktoratets 
deltakelse i IMO i 1984/85. 9. Representa
sjon i råd, utvalg og styrer. 10. Det rådgi
vende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 
1984/85. 11. Sakkyndig råd til å bistå Sjø
fartsdirektoratet ved ettergransking av 
større sjøulykker 1985-87 .) 

St.meld. 62 (1985-86). ref. S.tid. 29, Innst. 
S. 89, S.tid. 2303 (17.2.87). 

3. Virksomheten i Norsk garantiinstitutt for 
skip og borefartØyer AlS i 1985. 
(Vedlegg: l. Beretning og regnskap 1985. 
2. Vedtekter. 3. Retningslinjer for virk
somheten.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 96, 
s. tid. 2363-2364 (20.2.87). 

4. Tilleggs bevilgninger på stats budsjettet 
1987. (Etteroppgjør i forb. med avviklede 
garantiengasjementer under Norsk Ga
rantiinstitutt for skip og borefartØyer 
AlS.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

5. Skipsfartens situasjon og skipsfartspoli
tikken. 
St.meld. 43, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 185, 
S.tid. 3426-3440 (26.5.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om ansettelse 

av sjøfolk på lokale vilkår, S.tid. 996-997 
(26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutsen om de negative 
konsekvenser for landets beredskap ved 
utflagginger av skipsfartsnæringen S.tid. 
997-998 (26.11.86). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om norsk internasjonalt skipsregis

ter. 
(Utrykt vedlegg: <<De rettslige sider ved 
etablering av et norsk internasjonalt 
skipsregister» av advokat Stephen 
Knudtzon, «Bruk av utenlandske mann
skaper med spesielle hyrevilkår på norsk
registrerte skip» og «Ytterligere juridiske 
vurderinger av bruk av utenlandske 
mannskaper med spesielle hyrevilkår på 
norskregistrerte skip» av advokat Karl
Johan Gombrii.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 248, Innst. O. 73, O. 
tid. 404-437 (29.5.87), Besl. O. 72, L.tid. 76-
81 (3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(l O forslag framsatt i alt, herav 7 i Odels
tinget, 3 i Lagtinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
Budsjett-kap.: 
870 Handels- og skipsfartsberedskap 

(Jf. sak 3.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
830 3830 Sjøfartsdirektoratet med 

Skipskontrollen 
1060 4060 Kystadministrasjon 
(Jf. sak 3.) 

3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 150 Handels- og skipsfarts
beredskap, kap. 170 og 3170 Sjøfartsdirek
toratet med Skipskontrollen.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sakene l og 2.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Rapport til Stortinget fra den granskings

kommisjon i' Rekstensaken som ble opp
nevnt ved stortingsvedtak 20. juni 1985. 
Dok. 7, ref. S.tid. 2319, Innst. S. 168 (ikke
beh.), S.tid. 3180 (5.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 
170 3170 SjØfartsdirektoratet med Skips

kontrollen 
1060 4060 Kystadministrasjon 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
Budsjett-kap.: 
150 Handels- og skipsfartsberedskap 

O. Alminnelige saker: 
l. Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1986 og 

1987. 
(Vedlegg: l. Den norske sertifikatpliktige 
flåte. 2. Den norsk-registrerte flåte. 3. 
Utenriksflåten. 4. Skip under bygging og 
bestilling for norsk regning. 5. Sjøfartsdi
rektoratet. 6. Ulykkeshendelser. 7. Antall 
omkomne ved drukning fra fritidsbåter. 8. 
Antall forliste og havarerte skip i % av alle 
skip på 25 brutto tonn og over. 9. Sjøfarts
direktoratets forskningsengasjement res
surser.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 2482, Innst. S. 112, 
S.tid. 2832 (14.3.89). 

2. Skipsfarten og den maritime virksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1988: 11 Aktuelle 
skipsfartsspørsmål. Lerler AsbjØrn Eike
land.) 
St.meld. 39, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 222, 
S.tid. 4286-4306 (8.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Rapport til Stortinget fra den granskings
kommisjon i Rekstensaken som ble opp
nevnt ved stortingsvedtak 20. juni 1985. 
Dok. 7 (1987-88), ref. S.tid. 2319 (1987-88), 
Innst. S. 229 (ikke-beh.), S.tid. 4895 
(16.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om frak

tefartøynæringa vil få sine rammevilkår 
vurdert i den nye skipsfartsmeldinga, 
S.tid. 2229-2230 (11.1.89). 

2. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om ei 
grundigare utgreiing om rekruttering av 
personell til skipsfartsnæringa, S.tid. 
2412-2413 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om for
malisering av ei ordning hvor ungdom 
som tek sikte på ein maritim karriere~ får 
opptjent fartstid m.a. i Sjøforsvaret, S.tid. 
2413 (25.1.89). 

4. Sp.spm. fra Nils O. Gotten om dispensa
sjon fra sjøfartslova ved konsesjon til bom
tråling til nederlandsk statsborgar, S.tid. 
2715-2716 (22.2.89). 



Sjøfolk -528- 1989-90 

SJØFOLK 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for sjømenn, fartstid for sjøfolk, hyrebestemmelser, mønstringsloven, 
sertifiseringsloven, sjømannskontorer, sjømanns loven, Velferdstjenesten for handelsflåten. 
Se også: HANDELSFLÅTEN, SIKKERHET TIL SJØS, SJØFART. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger . på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

674 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
Budsjett-kap.: 
840 3840 Direktoratet for sjømenn 
842 3842 Velferdstjenesten for handels

flåten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

751 Helsekontorer for sjømenn 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
349 Maritim høgskoleutdanning 

U. Alminnelige saker: 

l. Sjømannsskatt for 1986. 
St. prp. 11, Innst.S. 17, ref. S.tid. 241, S.tid. 
805 (25.11.85). 

2. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. januar 1986. 
St.prp. 45, ref. S.tid. 1836, Innst. S. 91, 
S.tid. 2039 (13.2.86). 

3. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. mai 1986 og om 
Øking av bevilgningen under kap. 674, 
post 51, for 1986. 

St.prp. 95, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 214, 
S.tid. 3159 (12.6.86). 

4. Skipsfartspolitikken. (Jf. neste sak.) 
(Bemanningsreduksjoner i forbindelse 
med ny teknologi og tap av norske ar
beidsplasser ved utflagging.) 
St.meld. 36, ref. S.tid. 2425, Innst. S. 245, 
S.tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

5. De skipsfartspolitiske tiltak. Tillegg til 
St.meld. 36 om skipsfartspolitikken. (Jf. 
forrige sak.) 
St.meld. 50, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 245, 
S.tid. 3508-3537 (18.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

6. Velferdsvirksomheten for sjØfolk i 1984 og 
1985. 
St.meld. 60, ref. S.tid. 3565 (18.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om arbeids
løsheten blant sjøfolk bl.a. ved at redere 
selger skip til utlandet og erstatter norsk 
arbeidskraft med utenlandsk, S.tid. 220 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Tore A. Liltvedt om at norske 
sjøfolk blir utkonkurrert på grunn av be
tingelsene for skipsfart under norsk flagg, 
S.tid. 220-221 (23.10.85) 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 3. desember 1948 nr. 7 
om pensjonstrygd for sjømenn. (Kapital
utløsning av små sjømannspensjoner.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 221, Innst. O. 44, 
O.tid. 274 (22.5.86), Besl. O. 51, L.tid. 36 
(29.5.86). Lov av 30. mai 1986. 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 16. juni 
1986 til lov om opphevelse av lov av 26. au
gust 1854 indeholdende Forandringer i 
Forordningen om Søindrulleringsvæsenet 
af 3die Juni 1803. 
Dok. 8:21, ref. O. tid. 463 (18.6.86) og utsatt. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 

674 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17 .11.86). 
Budsjett-kap.: 
840 3840 Direktoratet for sjømenn 
842 3842 Velferdstjenesten for 

handelsflåten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
349 Maritim hØgskoleutdanning 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

751 Helsekontorer for sjømenn 

U. Alminnelige saker: 
l. Sjømannsskatt for 1987. 

St.prp. 16, ref. S.tid. 254, Innst. S. 76, S.tid. 
1832-1905 (salderingsdebatt 16.12.86). 
(Jf. PERSONBESKATNING I, sakene 3 
og 4.) 

2. Velferdsvirksomheten for sjØfolk i 1984 og 
1985. 
St.meld. 60 (1985-86), ref. S.tid. 29, Innst. 
S. 88, S.tid. 2303 (17.2.87). 

3. Skipsfartens situasjon og skipsfartspoli
tikken. (Medbestemmelse i skipsfartsnæ
ringen, omlegging av sjømansskatten.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 185, 
S.tid. 3426-3440 (26.5.87). 

4. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. mai 1987 og om 
økning av bevilgningen under kap. 674, 
post 51 for 1987. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 211, 
S.tid. 3780-3781 (4.6.87). 

5. Endring i vedtak om sjømannsskatt for 
1987. (Skattlegging av utenlandske sjø
menn på skip registrert i norsk internasjo
nalt skipsregister.) 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 256, 
S .tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(Jf. sak 1.) 

35 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om at sjø

folk som tek hyre på staten sine farty, 
ikkje får godkjend tidlegare opparbeid 
fartstid i private rederi som grunnlag for 
sjømannspensjon, S .tid. 797 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om ansettelse 
av sjøfolk på lokale vilkår, S.tid. 996-997 
(26.11.86). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om hjelp til 
norske sjøfolk som blir arbeidslause, S.tid. 
1997 (21.1.87). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om at 
norske sjøfolk på skip som flagger ut får 
beholde sjømannsskatt, pensjonsrettighe
ter og fullt medlemskap i folketrygden, 
s. tid. 2079-2080 (28.1 .87). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om midler til 
et omskoleringskurs i Aust-Agder for ar
beidsledige sjØfolk, S .tid. 2213 (11.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 

(Skattefradragssatser ved sparing og for
sikring.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 27, L.tid. 21 
(19.12.86). Lov av 9. jan ·:.~ar 1987. 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET I, sak 37.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 16. juni 
1986 til lov om opphevelse av lov 26. au
gust 1854 indeholdende Forandringer i 
Forordningen om Søindrulleringsvæsenet 
af 3die Juni 1803. 
Dok. 8:21 (1985-86), ref. O.tid. 463 (1985-
86), Innst. O. 30, O.tid. 127-128 (3.3.87). 
(Forslaget ble ikke bifalt av Odelstinget.) 

3. Lov om norsk internasjonalt skipsregis
ter. 
(Utrykt vedlegg: «De rettslige sider ved 
etablering av et norsk internasjonalt 
skipsregister» av advokat Stephen 
Knudtzon, «Bruk av utenlandske mann
skaper med spesielle hyrevilkår på norsk
registrerte skip» og «Ytterligere juridiske 
vurderinger av bruk av utenlandske 
mannskaper med spesielle hyrevilkår på 
norskregistrerte skip» av advokat Karl
Jo han Gombrii.) 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 248, Innst. O. 73, O. 
tid. 404-437 (29.5.87), Besl. O. 72, L.tid. 76-
81 (3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(10 forslag framsatt i alt, herav 7 i Odels
tinget, 3 i Lagtinget - ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
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m.fl. (Skattlegging av sjømenn på skip i 
norsk internasjonalt skipsregister.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 281, Innst. O. 89, O. 

tid. 512-515 (9.6.87), Besl. O. 91, L.tid. 85-86 
(12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(Jf. sak 3.) 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
674 Pensjonstrygden for sjømenn 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
Budsjett-kap.: 
840 3840 Direktoratet for sjømenn 
842 3842 Velferdstjenesten for 

handelsflåten 
(Jf. sak 5.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

751 Helsekontorer for sjømenn 
4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
349 3349 Maritim høgskoleutdanning 

5. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departementet for handel og skipsfart, 
og effektivisering av uteriksforvalt
ningen. (Kap. 180 og 3180 Direktoratet for 
sjømenn, kap. 182 og 3182 Velferdstjenes
ten for handelsflåten.) 
St.prp. l . Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak 2.) 

6. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjø
mannsskatt for 1988. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S .tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). (Jf. Il, sak 1.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Sjømannsskatt for 1988. (Skattlegging av 

utenlandske sjØfolk i Norsk Internasjo
nalt Skipsregister.) 
St.prp. 23, ref. S.tid. 704, Innst. S. 53, S .tid. 
1554-1558 (7.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. I, sak 6.) 

2. Endring i vedtak om sjømannsskatt for 
1987. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 72, 
S.tid. 1865, 1868 (17.12.87). 

3. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. januar 1988. 
St.prp. 68, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 148, 
S.tid. 2723 (24.3.88). 

4. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. april1988 og om 
øking av bevilgningen under kap. 
674,post 51 for 1988. 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2967, Innst. S . 192, 
S.tid. 3374 (18.5.88). 

5. Forslag oversendt fra Odelstinget 6. juni 
1988: «Stortinget ber Regjeringen i for
bindelse med statsbudsjettet for 1989 gi 
Stortinget grunnlag for å ta stilling til lo
vendring som gir sjøfolk bosatt utenfor 
Norden skattefrihet når de arbeider på 
NIS-skip. » 
S.tid. 4144-4145 (10.6.88). 
(Forslaget bifaltes.) 
(Jf. IV, sak 4.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om sjØ

mannskontorenes fremtidige arbeidsopp
gaver og organisasjon, S.tid. 1294 
(2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om en ord
ning for utenlandske mannskaper på 
Fred. Olsen Lines ferjeruter som vil gi 
dem en lønn på ca 12 kroner i timen, S.tid. 
2119 (10.2.88). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om oppsigel
sesvern for ansatte på NIS-skip, S.tid. 
2457-2458 (2.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Endring i skattefradragssatsene for livs
forsikringspremie og spareinnskudd.) 
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Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 5, L.tid. 10 (7.12.87). 
Lov av 18. desember 1987. 

2. Endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 
17.juni 1966 nr. 12 omfolketrygd. (Avvik
ling av de distriktsvise arbeids- og tiltaks
nemnder og de stedlige ankenemnder i 
utlandet.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, O.tid. 
124-126 (8.12.87), Besl. O. 17, L.tid. 16 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

3. Endring i lov 3. juni 1977 nr. 50 om ar
beidstiden på skip. 
Ot.prp. 16, ref. O.tid. 103, Innst. O. 24, 0.
tid. 253-255 (20.1.88), Besl. O. 43, L.tid. 25 
(27.1.88). Lov av 11. mars 1988. 

4. Opphevelse av lov av 21. mars 1947 nr. 2 
om skattlegging av sjØmenn m.v. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 557, Innst. O. 93, 0.
tid. 789-799 (6.6.88), Besl. O. 95-100, L.tid. 
107-108 (11.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l ikke bi
falt og l sendt Stortinget - se Il, sak 5. l 
forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 

674 Pensjonstrygden for sjømenn 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
Budsjett-kap.: 

180 3180 Di rektoratet for sjømenn 
182 3182 Velferdstjenesten for handels

flåten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 

348 3348 Ingeniørhøgskoler og maritime 
høgskoler 

U. Alminnelige saker: 
l. Den 74. internasjonale arbeidskonferanse 

for sjøfartsspørsmål i Geneve 1987 og rap
port om Norges deltaking i ILOs styre 
1984-1987. 
(Vedlegg: l. Rapport fra den norske statli
ge delegasjon. (Undervedlegg: Innlegget 
til avdelingsdirektør Aage Os i generalde
batten.) 2-5. Norsk og engelsk tekst for 
konvensjon nr. 163-166. 6.Kortfattet rap
port fra den norske statlige delegasjon til 
Den 73. internasjonale arbeidskonferan
se, 3.-23. juni 1987. Statsrådene William 

Engseths og Vesla Vetlesens deltaking i 
konferansen. 7. Rapport om Norges delta
king i ILOs styre 1984-87.) St.meld. 19, ref. 
S.tid. 1852, Innst. S. 117, S.tid. 3041-3042 
(6.4.89). 

2. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. april1989 og om 
Øking av bevilgningen under kap. 67 4, 
post 51 for 1989. 
St.prp. 74, ref. S.tid. 3031, Innst. S. 156, 
S.tid. 3342 (25.4.89). 

3. Velferdsvirksomheten for sjØfolk i 1986 og 
1987. St.meld. 41, ref. S.tid. 3031, Innst. S. 
154, S.tid. 3386 (26.4.89). 

4. Samtykke til at refusjon av sjømannsskatt 
til dekning av skatteplikt til Storbritan
nia for arbeid i britisk sektor av Nord
sjøen i perioden 1980-1988 i sin helhet bæ
res av staten. 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 178, 
S.tid. 3829 (26.5.89). 

5. Etablering av Maritimt A/A-register. 
St.prp. 119, ref. S.tid. 3694, Innst. S. 263, 
S.tid. 4796 (15.6.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 

tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 
30. mai 1975 nr. 18 sjømannslov og i lov av 
18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av ar
beidstakere på skip m.v. (Sidestilling av 
sjøfolk med andre yrkeskategorier når det 
gjelder arbeidsformidling.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 3 Sjø
mannskontorenes fremtidige arbeidsopp
gaver og organisasjon. Leder Ivar Wen
delborg.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 5, Innst. O. 5, O.tid. 
14-17 (28.11.88), Besl. O. 3, L. tid. 4 (9.12.88). 
Lov av 16. desember 1988. 



Sjøfolk -532-

2. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 
(Skattefrihet for sjøfolk på NIS-skip og 
som er bosatt utenfor Norden, opplys
ningsplikt for arbeidsgivere vedrørende 
utenlandske sjøfolk.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. O. 7, 9, 12 og 14, L.tid. 
9-16 (14.12.88). Lover av 23. desember 
1988. 

3. Forslag fra Carl l Hagen om endring i lov 
av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue 
og inntekt (skattlegging av sjømenn). 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 160, Innst. O. 53, 0.
tid. 369-379 (2.5.89), Besl. O. 65, L. tid. 54-55 
{9.5.89), Besl. L. 4, O.tid. 477 (20.5.89), Besl. 
O. 82, ref. L. tid. 58 (23.5.89). Lov av 16. juni 
1989. 
{3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Bjar
ne Kristiansen bifalt. 3 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland pva. Sp 
og KrF bifalt.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 

m.v. (Særfradrag for fiskere og sjøfolk. 
Endr. i lov om skatt av inntekt for sjø
menn bosatt i utlandet.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 183, Innst. O. 54, 0.
tid. 369-382 {2.5.89), Besl. O. 71, L. tid. 55-57 
(9.5.89). Lov av 16. juni 1989. 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Opphevel
se av trygdeplikten for utenlandske sjØ
folk når det gjelder yrkesskadedekning 
og gravferdshjelp.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 328, Innst. O. 52, 0.
tid. 435-437 (12.5.89), Besl. O. 80, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 26. mai 1989. 

6. Endringer i lov 14. august 1918 nr. 3 om 
offentlige auktioner og licitationer, og lov 
9. desember 1955 nr. 5 om innkreving av 
underholdsbidrag m.v. (Innkreving av 
underholdsbidrag fra sjømenn.) 
Ot.prp. 77, ref. O.tid. 431, Innst. O. 103, 0.
tid. 772 (6.6.89), Besl. O. 123, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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SKATTEADMINISTRASJON 

Omfatter bl.a.: Ligningskontorer, ligningslvven, Skattedirektoratet, skatteinnkreving. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEFRADRAG, SKATTE
LOVER, SKATTER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1611 4611 Skattedirektoratet 
1612 Oljeskattekontoret 
1613 Fylkesskattesjefene 
1614 4614 Ligningskontorene og folke

registrene 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og 

avgiftsinnkreving 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om det kvinnediskri
minerende i bruk av skattedirektoratets 
blanketter hvor ordet «hovedperson» er 
brukt om mannen i familien, S.tid. 2417-
2418 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24om 
ligningsforvaltning (ligningsZoven). (Ad
gang til å ilegge tilleggsskatt utover 30 pst. 
og endr. i valgreglene for ligningsnemnd.) 

Ot.prp. 55, ref. O.tid. 244, Innst. O. 48, 
O.tid. 284-290 (3.6.86), Besl. O. 55, L.tid. 38 
(11.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

2. Endringer ilov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkastning av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m.v.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 3), ref. O.tid. 291, Innst. O. 
75 (ikke-beh.), O.tid. 446 (18.6.86). 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
aksjegevinstbeskatningsloven, distrikts
skatteloven og skattebetalingsZoven.
(Hjemmel for en generell forhøyelse av for
skuddsbetaling av skatt og innkreving av 
medlemsavgift til folketrygden.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 6), ref. O.tid. 291, Innst. O. 
79, O.tid. 450-456 (18.6.86), Besl. O. 73, 
L.tid. 45-46 (21.6.86). Lover av 27. juni 
1986. 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Hjem
mel for at visse kontrollopplysninger etter 
ligningsloven kan leveres i maskinlesbar 
form.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 
O.tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 77, L.tid. 
46-47 (21.6.86). Lover av 27. juni 1986. 



Skatteadministrasjon -534-

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1611 4611 Skattedirektoratet 
1612 Oljeskattekontoret 
1613 Fylkesskattesjefene 
1614 4614 Ligningskontorene og 

folkeregistrene 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og 

avgiftsinnkreving 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 1612 Oljeskattekontoret og 
1616, til dekning av økte utgifter ved Stav
anger kemnerkontor.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Skattefogden i Oslo. Uavstemte 
konti og uoppgjorte beløp.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, lnnst. S. 154, S.tid. 
3370-3374 (22.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om saks

behandlingstida ved Skattedirektoratet, 
S.tid. 2568 (18.3.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig tillegg til lov av 21. november 

1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt ( skattebetalingsloven). (Gjennomfø
ring av forskuddstrekk for januar og feb
ruar 1987.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 19, Innst. O. 11, O.tid. 
20 (5.12.86), Besl. O. 10, L.tid. 8 (9.12.86), 
Lov av 19. desember 1986. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattebetalingsloven, og ligningslo
ven. Forenklet lønnsinnberetning og 
trekkoppgjør.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 12 og 14, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget, 2 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkasting av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m.v.) 
Ot.prp. 50 (1985-86) (pkt. 3), ref. O.tid. 291 
(1985-86), Innst. O. 15, O.tid. 32-52 (5.12.86), 
Besl. O. 17, L.tid. 9-16 (9.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 

4. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattelova) m. 
fl. (Ligningslova.) (Heimel til å treffe av
gjerd om tvangsmulkt overfor utanlands
ke arbeidsgivarar som ikkje oppfyller 
lønnsoppgåveplikta.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 246, Innst. O. 41, O. 
tid. 280-281 (14.5.87), Besl. O. 52, L.tid. 46 
(21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1611 4611 Skattedirektoratet 
1612 Oljeskattekontoret 
1613 Fylkesskattesjefene 
1614 4614 Ligningskontorene og 

folkeregistrene 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og 

avgiftsinnkreving 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 

kap. 21 Statsrådet og kap 1614 Lignings
kontorene og Folkeregistrene. (Lønn og 
godtgjørelser.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 937, Innst. S. 49, S.tid. 
1563 (7.12.87). 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Skattleggingen av utenlands
ke oppdrags- og arbeidstakere i Norge, til
bakebetaling av merverdiavgift, fristover
skridelse og utbetaling av rentegodtgjø
relse, leie av edb-utstyr i skatteetaten.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, lnnst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan C. Løken om å sørge for 

at utformingen av selvangivelsen og skat
teavregningen blir gjort lettere å forstå, 
S.tid. 2087-2088 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Liv Aasen om skattefradrag 
for bestikkelser for å oppnå eksportkon
trakter til utviklingsland, S.tid. 2182 
(17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en styr
king av skatteetaten, S.tid. 2523-2524 
(16.3.88). 

4. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om lignings
praksis med hensyn til skoghusvære for 
skogeiere som selv driver avvirkning 
egen skog, S.tid. 3696-3697 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Sentral ligning av skattepliktige uten va

rig tilknytning til riket. (Endr. i lignings
loven, skattebetalingsloven og petro
leumsskatteloven. Opplysningsplikt om 
arbeidstakere på koninentalsokkelen til . 
oljeskattekontoret, avd. Sandnes.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 58, Innst. O. 9, O.tid. 
105-107 (8.12.87), Besl. O. 11-14, L.tid. 14 
(16.12.87). Lover av 18. desember 1987. 

2. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring i reglene om forsinkelses
avgift ved for sen innlevering av selvangi
velsen.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 33, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 

3. Endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om 
ligningsforvaltning Cugningsloven). (Of
fentlige organers plikt til å gi kontrollopp
lysninger til ligningsmyndighetene.) 
Ot.prp. 17, pkt. 8, ref. O.tid. 90, Innst. O. 
38, O.tid. 404-407 (12.4.88), Besl. O. 59, 
L.tid. 63 (18.4.88). Lov av 29. april1988. 
(l forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

4. Endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24om 
ligningsforvaltning (ligningsloven). 
(Kontroll med utenlandstransaksjoner.) 
(Vedlegg til innst.: l. Brev av 10.5.88 fra 
Norges Rederiforbund til komiteen. 2. 
Brev av 20.5.88 fra Norges Industrifor
bund til komiteen. 3.Brev av 11.5.88 fra 
saksordfører Johan C. Løken til finansmi
nisteren. 4. og 5. Brev av 19.5.88 og 26.5.88 
fra Finansdepartementet til saksordføre
ren.) 
Ot.prp. 63, ref. O.tid. 557, Innst. O. 86, 0.
tid. 799-803 (6.6.88), Besl. O. 101, L.tid. 108 
(11.6.88). Lov av 24. juni 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Videreføring av arbeidet med utredning 

av datasystemer i skatteetaten m.m. (Bev. 
under kap. 1611 Skattedirektoratet og 
kap. 1614 Ligningskontorene og folkere
gistrene.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 578, Budsjett
innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 797-838, 848 
(17.11.88). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1611 4611 Skattedirektoratet 
1612 Oljeskattekontoret 
1613 Fylkesskattesjefene 
1614 4614 Ligningskontorene og folkeregist

rene 
1615 4615 Skattefogdene 
1616 4616 Andre utgifter til skatte- og 

avgiftsinnkreving 
(Jf. forrige sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

kap. 1614 Ligningskontorene og folkere
gistrene. 
St.prp. 37B, ref. S.tid. 998, Innst. S. 55, 
S.tid. 1852 (12.12.88). 

2. Anskaffelse av økt datamaskinkapasitet i 
Skattedirektoratet. 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 109, 
S.tid. 2924-2925 (16.3.89). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Ligning av etterskuddsplikti
ge, restanser ved behandling av arveav
gift ved Akershus og Oslo skattefogdkon
torer.) 

Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

4. Utskifting av telefonsentral ved Oslo lig
ningskontor og folkeregister. 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 202, 
s. tid. 3829 (26.5.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Johan C. Løken om lignings

myndighetenes endring av vareZagervur
deringer radikalt og uten varsel, S. tid. 
1665-1666 (7.12.88). 

2. Sp.spm. fra Eva Finstad om foreldelses
fristen for feil utregning av medlemsavgift 
til folketrygden, S.tid. 3965-3966 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Endr. i ligningsloven - opplysningsplikt 
for arbeidsgivere vedrørende utenlands
ke sjømenn.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. O. 8 og 9, L.tid. 14 
(14.12.88). Lover av 23. desember 1988. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Prøveprosjekt med forenklet selv
angivelse.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18 (pkt. 1), ref. O.tid. 13, Innst. O. 
11, O.tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), Besl. O. 18 
og 24, L.tid. 16-17 (14.12.88). Lover av 23. 
desember 1988. 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. 
(Skattebetalingsloven og aksjegevinst
beskatningsloven.) (Pkt. 7: Forenklinger i 
reglene om arbeidsgiverpliktene ved 
mindre utbetalinger m.v. utenfor næring
dvs. for privatpersoner som utbetaler 
godtgjørelser for småjobber.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 13, Innst. O. 40, O.tid. 
341-343 (11.4.89), Besl. O. 59, 60, 61, L.tid. 
50 (24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 
(Jf. IV, 1.) 
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SKATTEAVTALER 

Omfatter bl.a.: Dobbeltbeskatningsavtaler. 

1985-86 
U. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Storbritannia til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og fore
byggelse av skatteunndragelse med hen
syn til skatter av inntekt og formue, un
dertegnet i Oslo 3. oktober 1985. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1407, Innst. S. 51, 
S.tid. 1595 (12.12.85). 

2. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Kina til unngåelse 
av dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Bei
jing den 25. februar 1986. 

(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk . 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 146, 
S.tid. 2768 (20.5.86). 

3. Samtykke til ratifikasjon av overenskomst 
mellom Norge og Italia til unngåelse av 
dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Roma 
den 17. juni 1985. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 147, 
S.tid. 2768 (20.5.86). 

1986-87 
U. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og den Is
lamske Republikken Pakistan til unngåel
se av dobbelbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 51, ref. S.tid. 1565, Innst. S. 78, 
S.tid. 2092 (28.1.87). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Den 
Demokratiske Sosialistiske Republikken 
Sri Lanka til unngåelse av dobbeltbeskat
ning og forebyggelse av skatteunndragel
se med hensyn til skatter av inntekt og 
formue, undertegnet i Colombo den 4. de
sember 1986. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 71, ref. S .tid. 2832, Innst. S. 140, 
S.tid. 3051 (5.5.87). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Re
publikken India til unngåelse av dobbelt-

beskatning og forebyggelse av skatte
unndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue, undertegnet i New 
Delhi den 31. desember 1986. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 72, ref. S.tid. 2832, Innst. S. 141, 
S.tid. 3051 (5.5.87). 

4. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Danmark, Finland, Island, 
Norge og Sverige for å unngå dobbeltbe
skatning med hensyn til skatter av inn
tekt og av formue, undertegnet i Helsing
fors den 18. februar 1987. 
(Vedlegg: Overenskomsten i norsk tekst.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 142, 
S.tid. 3051 (5.5.87). 

5. Samtykke til å sette i kraft en tilleggsav
tale til avtalen mellom Norge, Danmark, 
Finland, Island og Sverige om bistand i 
skattesaker, undertegnet i Helsingfors 
den 18. februar 1987. 
(Vedlegg: Avtalen i norsk tekst.) 
St.prp. 78, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 143, 
S.tid. 3051-3052 (5.5.87). 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av en overens

komst mellom Kongeriket Norge og Det 
Sveitsiske Edsforbund til unngåelse av 
dobbeltbeskatning med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Bern 
den 7. september 1987. 
(V ed legg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 164, 
S.tid. 3092 (28.4.88). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Re
publikken Filippinene til unngåelse av 
dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Mani
la den 9. juli 1987. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 165, 
S.tid. 3092-3093 (28.4.88). 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av en overens

komst mellom Kongeriket Norge og 
Kongeriket Belgia til unngåelse av dob
beltbeskatning og forebyggende skat
teunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue, undertegnet i Oslo 
den 14. april 1988. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 18, ref. S.tid. 481, Innst. S. 60, S.tid. 
2135 (20.12.88). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst mellom Kongeriket Norge og Folke
republikken Bulgaria til unngåelse av 
dobbeltbeskatning med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Sofia 
den l . mars 1988. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 21, ref. S.tid. 578, Innst. S. 61, S.tid. 
2135-2136 (20.12.88). 

3. Samtykke til ratifikasjon av en overens
komst om gjensidig administrativ bi
stand i skattesaker, utarbeidet i samar
beid meJ!om Europarådet og Organisasjo-

nen for økonomisk utvikling og samar
beid (OECD). 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 3030, Innst. S. 152, 
s. tid. 3294 (24.4.89). 

4. Samtykke til at refusjon av sjømannsskatt 
til dekning av skatteplikt til Storbritan
nia for arbeid i britisk sektor av Nord
sjøen i perioden 1980-1988 i sin helhet bæ
res av staten. 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 178, 
S.tid. 3829 (26.5.89). 

5. Samtykke til ratifikasjon av en tilleggs
protokoll, undertegnet i Manila den 22. 
mai 1989, til overenskomsten av 9. juli 
1987 mellom Kongeriket Norge og Repub
likken Filippinene til unngåelse av dob
beltbeskatning og forebyggelse av skat
teunndragelse med hensyn til skatter av 
inntekt og formue. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 124, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 236, 
S.tid. 4895 (16.6.89). 
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SKATTEFRADRAG 

Omfatter bl.a.: Forsørgerfradrag, klassefradrag, rentefradrag, skattefritak, sparing med skatte
fradrag (SMS). 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, 
SKATTELOVER, SKATTER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

O. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Arent M. Henriksen datert 29. 
januar 1986 om tiltak for å begrense ord
ningen med rett til ubegrenset fradrag i 
inntekt for renteutgifter. 
Dok. 8: 6, ref. S.tid. 1990, Innst. S. 200, 
S.tid. 3136-3155 (12.6.86). 
(3 forslag framsatt i debatten, l forslag fra 
Johan C. Løken - bifalt, l forslag fra Arent 
M. Henriksen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT I, l for
slag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Sigbjørn Johnsen om endrede 
fradragsregler for ukependlere, S.tid. 724 
(20.11.85) 

2. Sp.spm. fra Terje Granerud om fradrag 
på skatten for utgifter til operasjon ved 
private norske klinikker, S.tid. 1286 
(4.12.85). (Trukket tilbake.) 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om ban
kers utnytting av ordningen med skatte
fri banksparing, S.tid. 1286-1287 (4.12.85) 

4. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om prak
tiseringa av skattelova etter «Ringnes
dommen» i Oppland, S.tid. 1572-1573 
(11.12.85). 

5. Sp.spm. fra Terje Granerud om å fremme 
lovforslag som sikrer at utgifter til be
handling og pleie ved private helseinstitu
sjoner ikke er fradragsberettiget ved skat
te ligningen, S.tid. 1929 (29.1.86). 

6. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å fjerne 
urimeligheter i skattesystemet, etter en 
reaksjon fra de ansatte ved Nøtterøy lig
ningskontor, S.tid. 1930-1931 (29.1.86). 

7. Sp.spm. fra ThorbjØrn Berntsen om å fjer
ne urettferdigheten leieboere har ved at 
de ikke kan trekke fra t ligningen rente
utgifter til boutgifter, S.tid. 2018 (12.2.86). 

8. Gr.spm. fra Ingrid l. Willoch om fradrag 
for utgifter til rehabilitering og vedlike
hold av verneverdig bebyggelse, S.tid. 
2873-2875 (28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Skatteopplegget for 1986 - lovendringar. 
(Skatteloven, forsørgerfradragsloven, lov
er om avsetning til konsolideringsfond 
for personlige næringsdrivende og for 
næringsdrivende selskaper og innretnin
ger, lov om særskilt skattefradrag i Finn
mark og Nord-Troms.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, -0.tid. 
36-47 (10.12.85), Besl. O. 6-10, L.tid. 16-19 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. 
(Skattefrihet for gevinster i Tallspillet 
Lotto.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 85, Innst. O. 21, O. tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

for budsjetterminen 1987. («Den gule 
bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden, 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1986, 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) St. prp. l, ref. S.tid. 29, 
Budsjett-innst. S. I (fmansinnstillingen), 
S.tid. 335-533 (finansdebatten 5.-6.11.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, 5 bi
falt - hvorav l om omlegging av rentefra
draget, 32 ikke bifalt, l forslag fra Arent 
M. Henriksen og l fra Anders Talleraas 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om rente

fradragsretten, S.tid. 2127-2128 (4.2.87). 
2. Sp.spm. fra AnneZise Høegh om å øke 

fradragssatsene for pass og stell av barn, 
S.tid. 2388 (4.3.87). 

3. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om spa
ring med skattefradrag (SMS) og forslag 
om endring av bindingstiden, S. tid. 2519-
2520 (11.3.87). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
differansen på satser for bruk av stats
midler ved representasjon og tilsvarende 
fradragsrett for private firmaer, S.tid. 
2938 (8.4.1987). 

5. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å justere 
satsene i ligningslovens kap. 7 § 7-1 for 
fradrag ved bruk av egen bil til og fra ar
beid i takt med årlig prisstigning, S.tid. 
3464-3465 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Begrensning i fradragsretten for 

underskudd ved drift av våningshus på 
gårdsbruk.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 11, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 

2. Skatteopplegget for 1987- Lovendringer. 
(Endring i reglene for reisefradrag, skatte
fradragssatser for livsforsikringspremie 
og pensjonsforsikring, sparing og inn
skudd i aksjefond, avsetningsadgang for 
næringsdrivende i Nord-Norge, forsør
gerfradrag.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 24-32, L.tid. 19-23 
(19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 
(16 forslag framsatt i Odelstinget, 9 forslag 
i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET I, sak 37.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen datert 2. desem
ber 1986 om endring i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). (Fradrag for utgifter til råd
givning og sakførsel i skattesaker.) 
Dok. 8:7, ref. O.tid. 52, Innst. O. 27, O.tid. 
117-118 (13.2.87). 
(Forslaget ble ikke bifalt av Odelstinget.) 

4. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) -
særfradrag for store sykdomsutgifter. 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 116, Innst. O. 40, O. 
tid. 271-280 (14.5.87), Besl. O. 49, L.tid. 46 
(21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

5. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattelova) m. 
fl. (Skattefritak for gjensidige sjøtrygdlag 
og for Sjøtrygdgruppen gjensidig skade
forsikringsselskap.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 246, Innst. O. 41, O. 
tid. 280-281 (14.5.87), Besl. O. 50, L.tid. 46 
(21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattefritak for utlendinger som in
vesterer i norsk skipsfart.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 281, Innst. O. 89, O. 
tid. 512-515 (9.6.87), Besl. O. 90, L.tid. 85-86 
(12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(Jf. HANDELSFLÅTE IV, sak 2.) 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Anders Talleraas på vegne av 

Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fra 
Odelstinget 24.11.87: «Stortinget ber Re
gjeringen legge frem forslag om en spe
sielt tilpasset SMS-ordning, med sparebe
lØp i skatteklasse l og 2 på inntil h.h. v. 
l O 000 kroner og 20 000 kroner for skatte
ytere som starter sparingen før fylte 30 år. 
Det skal kunne kreves fradrag i skatt med 
30 prosent av sparebeløpet. Bindingsti
den skal være som for gjeldende SMS
ordning. Dersom sparerne allerede har 
SMS- konto eller premie til livsforsikring 
med skattefradrag, går disse beløpene til 
fradrag i beløpsgrensene.» 
S.tid. 1467-1468 (7.12.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

2. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. (Bospareordning for 
ungdom.) 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, 
S.tid. 2766- 2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Liv Aasen om skattefradrag 

for bestikkelser for å oppnå eksportkon
trakter til utviklingsland, S.tid. 2182 
(17.2.88) . . 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
skattereglene for utbetaling av attførings
penger, S.tid. 3169-3170 (4.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Standardfradragene, fradragssatsene ved 
sparing og forsikring.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 4,5, L.tid. 7-11 
(7.12.87), Besl. L. l (lagtingsanmerkning), 
O.tid. 187 (14.12.87), Besl. O. 27, ref. L.tid. 
13 (16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(17 forslag fremmet i Odelstinget under l. 
gangs behandling, herav l fra Bjørn Tore 
Godal bifalt og l fra Anders Talleraas 
sendt Stortinget. 6 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland bifalt.) 
(Jf. Il, sak 1.) 

2. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Skattefritak for avskrivning på ut
danningslån og utdanningsbonus m.m. 
for militært personell, og for Medisinsk 
Innovasjon Rikshospitalet.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Bospareordning for ungdom.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 372, Innst. O. 45, 0.
tid. 402-404 (12.4.88), Besl. O. 57, 58, L.tid. 
62-63 (18.4.88). Lov av 29. april 1988. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. sak l og Il, sak 2.) 

l 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1630 Skattefrie fondsavsetninger 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Solveig Sollie om å gi alene

boende enslige et særlig husholdnings
fradrag som kompensasjon for merutgif
ter ved å bo alene, S.tid. 2699-2710 
(21.2.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om skattefritak 

for utgifter i forbindelse med adopsjon, 
S.tid. 1667-1668 (7.12.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre GjØn nes om fradragmu
lighet for nødvendige utgifter til barne
pass for hjemmearbeidende foreldre i 
eninntektsfamilier, S.tid. 2423-2424 
(25.1.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Forenkling av standardfradragene, sam
menslåing av minstefradrag og oppgjørs
fradrag, fradrag for premie til egen pen
sjonsforsikring, skattefrihet for sjøfolk på 
NIS-skip og som er bosatt utenfor Nor
den.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. O. 7, 11 og 15, L.tid. 9-
16 (14.12.88). Lover av 23. desember 1988. 
(13 forslag i Odelstinget og 8 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. 
(Skattebetalingsloven og aksjegevinst
beskatningsloven.) (Pkt.ene 4, 6 og 8: 
Skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til 
ansatte barnehager. Skatte begrensning
ordning for skattytere som mottar avtale
festet pensjon. Inntektsfradrag for barn 
som lignes for underholdsbidrag, barne
pensjon m.v.) 

(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 13, Innst. O. 40, O.tid. 
341-343 (11.4.89), Besl. O. 59, 60, 61, L.tid. 
50 (24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om endring i lov 
av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue 
og inntekt (skattlegging av sjømenn). 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 160, Innst. O. 53, 0.
tid. 369-379 (2.5.89), Besl. O. 65, L. tid. 54-55 
(9.5.89), Besl. L. 4, O. tid. 4 77 (20.5.89), Besl. 
O. 82, ref. L. tid. 58 (23.5.89). Lov av 16. juni 
1989. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Bjar
ne Kristiansen bifalt. 3 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland pva. Sp 
og KrF bifalt.) 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Særfradrag for fiskere og sjøfolk, ad
gang til å nytte negativ saldo ved nyteg
ning av aksjer i Norsk Ven ture AJS, he
ving av beløpsgrensene for aksjesparing 
med skatt. Gjeldsrentefradraget for næ
ringsdrivende ved beregning av pen
sjonsgivende inntekt - aksjeutbytter.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 183, Innst. O. 54, 0.
tid. 369-382 (2.5.89), Besl. O. 66-71, L.tid. 
55-57 (9.5.89), Besl. L. 5, O.tid. 477 (20.5.89), 
Besl. O. 83, ref. L.tid. 58 (23.5.89). Lov av 
16. juni 1989. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Bjar
ne Kristiansen bifalt. 4 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland pva. Sp 
og KrF bifalt.) 

5. Forslag fra Carl l. Hagen om endring i lov 
av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue 
og inntekt m.v. for å innføre skattefrihet 
for visse typer inntekter. (Legalisering av 
samfunnsgagnlig «svart arbeid>>.) 
Dok. 8:21, ref. O.tid. 183, lnnst. O. 65, 0.
tid. 526-532 (26.5.89). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Inntektsfradrag for premie til frivil
lig sykepengetrygd for oppdragstakere.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 102, L.tid. 73-
74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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SKATTELOVER 

Omfatter bl.a.: Aksjeskatteloven, byskatteloven, distriktsskatteloven, dobbeltbeskatningsavtale
loven, eiendomsskatteloven, Jan Mayen-skatteloven, petroleumsskattelooen, sjømannsskattelo
ven, skattebetalingsloven, skattelaven, Svalbardskatteloven. 
Se også: BEDRIFTSBESKATNING, PERSONBESKATNING, SKATTEADMINISTRASJON, 
SKATTEFRADRAG, SKATTER. 

1985-86 
U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl l. Hagen oversendt fra 
Odelstinget: «Regjeringen bes fremme 
endringsforslag i skatteloven slik at skat
tereglene for likeartet virksomhet medfø
rer samme skattemessige behandling uav
hengig av organisasjonsform». 
S.tid. 2107-2108 (26.2.86) og sendt Regje
ringen. (Jf. IV 6.) 

IV. Lovsaker: 

l. Skatteopplegget for 1986- lovendringar. 
(Skatteloven, forsørgerfrad ragsloven, lov
er om avsetning til konsolideringsfond for 
personlige næringsdrivende og for næ
ringsdrivende selskaper og innretninger, 
lov om særskilt skattefradrag i Finnmark 
og Nord-Troms.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, O.tid. 
36-47 (10.12.85), Besl. O. 6-10, L.tid. 16-19 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. 
Ot.prp. l, ref. O. tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 59-
61 (10.12.85), Besl. O. 12, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

3. Endring i lov av 19. juni 1969 nr. 72 om 
særlige skatteregler til fremme av di
striktsutbygging. 
(Reduksjon i satsen for adgang til avset
ning.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 88, Innst. O. 20, O.tid. 
89-95 (29.1.86), Besl. O. 25, L. tid. 22 (6.2.86). 
Lov av 21. februar 1986. 

4. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. 
(Begrensning i adgang til å gi konsernbi
drag til dekning av underskudd i utvin
ningsvirksomhet, inntektsbeskatning av 

bonus til flygere i luftforsvaret, for
skuddstrekk når arbeidsgiver selv innkre
ver sin godtgjørelse, begrensning av gjen
levende ektefelles ansvar for avdødes 
skatt, skattefrihet for gevinster i Tallspil
let Lotto, skattlegging av inntekt fra ekte
felles bedrift.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 85, Innst. O. 21, O. tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 

5. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av· formue og inntekt (skatteloven). 
Den skattemessige behandling av ureali
sert valutatap og -gevinster. 
(Vedlegg: Merknader fra Institutt for 
regnskap og revisjon, Norges handels
høyskole.) 
Ot.prp. 27, ref. O.tid. 88, Innst. O. 23, O.tid. 
127-132 (13.2.86), Besl. O. 30, L.tid. 25 
(20.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt på formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Innføring av skatteplikt for fore
ninger av låntakere (kredittforeninger og 
hypotekforeninger) og selveiende finan
sieringsforetak.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 18, Innst. O. 24, O.tid. 
132-135 (13.2.86), Besl. O. 31, L.tid. 25 
(20.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag fra Carl I. Hagen framsatt i 
Odelstinget - oversendt Stortinget - se Il, 
1.) 

7. Lov om fordeling av utgifter til fjerning 
av innretninger på kontinentalsokkelen, 
endring av petroleumsskatteloven og 
opphevelse av midlertidig tillegg til petro
leumsskatteloven. 
Ot.prp. 33, ref. O.tid. 102, Innst. O. 28, 
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O.tid. 178-183 (20.3.86), Bes!. O. 37-39, 
L.tid. (8.4.86). Lov av 25. april 1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odels
tinget og Lagtinget - begge ikke bifalt.) 

8. Endringer i lov av 21. mars 1947 nr. 2om 
skattlegging av sjømenn og lov av 19. juni 
1969 nr. 71 om særregler for skattlegging 
av aksjeselskaper og aksjonærer. (End
ringer i sjømannsskatteloven vedr. rente
godtgjørelse ved tilbakebetaling, retting, 
utpanting for sjømannsskatt i inntekt i 
land, overføring til utenlandsk skatte
myndighet av feilaktig trukket sjØ
mannsskatt og endringer i aksjeskattelov
en vedr. innføring av en registrerings
ordning for aksjeselskaper som driver ny 
virksomhet - vilkår for bruk av reglene 
om aksjonærbidrag.) 
Ot.prp. 43, ref. O.tid. 173, Innst. O. 39, 
O.tid. 255-256 (24.4.86), Besl. O. 45 og 46, 
L.tid. 35 (22.5.86). Lov av 6. juni 1986. 

9. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattelova). 
( Avskrivningssatser for fly og for bygg og 
anlegg). 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 183, Innst. O. 42, 
O.tid. 284 (3.6.86) og tilbakesendt komite. 
(Se sak 11, jf. FINANSER Il, 3.) 

10. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkastning av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m. v.) 
Ot.prp. 50 (pkt. 3), ref. O.tid. 291, lnnst. 
0.75 (ikke-beh.), O.tid. 446 (18.6.86). (Jf. 
sak 12.) 

11. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
(Endringer i avskrivningssatsene for per
sonbiler, for forretningsbygg, for fly og 
for bygg og anlegg.) 
Ot.prp. 50 (pkt 2), ref. O.tid. 291, Innst. O. 
77, O.tid. 446-450 (18.6.86), Besl. O. 72, 
L.tid. 45 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 

(l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bi
falt.) 
(Se sak 9, jf. FINANSER Il, 6.) 

12. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
aksjegevinstbeskatningsloven, distrikts
skatteloven og skattebetalingsloven. (Bin
dingstid for skattefri aksjegevinst, maksi
malsats for avsetning etter distriktsskat
teloven, hjemmel for en generell for
høyelse av forskuddsbetaling av skatt og 
innkreving av medlemsavgift til folke
trygden.) 
Ot.prp. 50 (pkt.ene 4, 5 og 6), ref. O.tid. 291, 
Innst. O. 79, O.tid. 450-456 (18.6.86), Besl. 
0.73, 74 og 75, L.tid. 45-46 (21.6.86). Lover 
av 27. juni 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt, 4 i Lagtinget -ikke bifalt.) 
(Jf. FINANSER Il, 6 og 7.) 

13. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Skatt 
og arveavgift ved etterlønn og etterpen
sjon, kostprisregulering ved salg av ikke
avskrivbare arbeider- og funksjonærboli
ger, skattefritak for statlige æres- og kul
turpriser, herunder barne og ungdoms
bokpriser, skatt ved salg av betydelige 
aksjeposter i utenlandske selskaper, skatt 
ved sammenslutning av norsk og uten
landsk selskap og ved utlendingers salg 
av næringsaksjer i norske selskaper, 
hjemmel for at visse kontrollopplys
ninger etter ligningsloven kan leveres i 
maskinleserbar form.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, Innst. O. 76, 
O.tid. 456-460 (18.6.86), Bes!. O. 76, 77 og 
78, L.tid. 46-47 (21.6.86). Lover av 27. juni 
1986. 
(2 forslag framsatt henholdsvis i Odelsting 
og Lagting - ingen bifalt.) 

l 

l 

:l 

'l 
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1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Enkelte spørsmål i petroleumsbeskat

ningen. (Beskatning av mellomfelt. Be
skatningsspørsmål for ikke-produseren
de selskaper.) 
St.meld. 41, ref. S.tid. 2999, lnnst. S. 247, 
S.tid. 4005-4006 (11.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. Ot.prp. 3.) (Jf. IV, sak 4.) 

ID. Spørsmål: 
l. Gr. spm. fra Johan C. Løken om å styrke 

investeringsselskapene distriktene, 
S.tid. 1942-1943 (7.1.87). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å endre lov 
om avsetning til konsolideringsfond slik 
at fiskere og gardbrukere kan benytte av
setningsordningen til å bedre likvidite
ten, S.tid. 2078-2079 (28.1.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig tillegg til lov av 21. november 

1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt (skattebetalingsloven). (Gjennomfø
ring av forskuddstrekk for januar og feb
ruar 1987.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 19, Innst. O. 11, O.tid. 
20 (5.12.86), Besl. O. 10, L.tid. 8 (9.12.86), 
Lov av 19. desember 1986. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattebetalingsloven, aksjegevinst
beskatningsloven og ligningsloven. 
Ikrafttredelse av reglene for den skatte
messige behandling av urealiserte valuta
tap og gevinster, ektefelledelt beskatning 
i felles bedrift, fradragsretten for under
skudd ved drift av våningshus, skattefri
het for private høyskoler, skattefritak for 
hjemvendte norske statsborgere, forenk
let lønnsinnberetning og trekkoppgjør, 
ervervstidspunkt for fondsaksjer og for
trinnsrett til tegning av aksjer, beskat
ning av ansattes aksjer.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 11-14, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 
(4 forslag framsatt i Odelstinget, 3 i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkasting av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m.v.) 
Ot.prp. 50 (1985-86) (pkt. 3), ref. O.tid. 291 
(1985-86), Innst. O. 15, O.tid. 32-52 (5.12.86), 
Besl. O. 15, 16 og 17, L .tid. 9-16 (9.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 

36 

( 4 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
ikke bifalt og 3 trukket tilbake, l forslag 
framsatt i Lagtinget- ikke bifalt.) 

4. Endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjøiske petroleums
forekomster m.v. 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 18, O.tid. 
59-69 (9.12.86), B~sl. O. 22, L.tid. 17 
(12.12.86). Lov av 19. desember 1986. 
(Jf. Il, sak 1.) 

5. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 
(Skattereformer, helsedelsavgift til folke
trygden, bilbeskatning, skattefradragssat
ser ved sparing og forsikring, omlegging 
av distriktsskatteloven, gevinstbeskat
ning ved avhendelse av egen bolig, forsør
gerfradrag, Verdipapirsentralen.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 24-32, L.tid. 19-23 
(19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 
(16 forslag framsatt i Odelstinget, 9 forslag 
i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET l, sak 37.) 

6. Forslag fra Carl l. Hagen datert 22. april 
1987 om opphevelse av eiendomsskattelo
ven. 
Dok. 8:22, ref. O.tid. 248, Innst. O. 55, O. 
tid. 389-390 (27 .5.87). 
(Forslaget fra Carl l. Hagen bifaltes ikke.) 

7. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Inntektsfradrag for barn som har ar
beidsinntekt og lignes for underholdsbi
drag og barnepensjon. Renteavkastning 
av skattetrekkmidler. Innstramming i av
setninger etter distriktsskatteloven.) 
Ot.prp. 72, ref. O.tid. 283, Innst. O. 76, O. 
tid. 441-442 (29.5.87), Besl. O. 77-79, L.tid. 
81-82 (3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

8. Overdragelser på kontinentalsokkelen. 
Endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om 
skattlegging av undersjøiske petroleums
forekomster m. v. ( Petroleumsskattelo
ven). 
(Vedlegg: Notat fra arbeidsgruppe ned
satt av Finansdepartemenetet 6. mars 
1987 vedrørende overføring av utvin
ningsvirksomhet m.v. på norsk kontinen
talsokkel.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 269, Innst. O. 85, O. 
tid. 503-505 (29.5.87), Besl. O. 86, L. tid. 84 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

9. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og lov av 6. juni 1975 nr. 29om 
eigedomsskatt til kommunane. (Bestem-
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meise om rentegodtgjørelse ved tilbake
betaling av eiendomsskatt.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 281, Innst. O. 86, O. 
tid. 512 (9.6.87) Besl. O. 89, L.tid. 85 
(12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

10. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattefritak for utlendinger som in
vesterer i norsk skipsfart, skattlegging av 
sjømenn på r':ip i norsk internasjonalt 
skipsregister.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 281, Innst. O. 89, O. 
tid. 512-515 (9.6.87), Besl. O. 90, 91, L.tid. 
85-86 (12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

11. Endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven). 
( Avskrivningssatser for personbiler, for 
fly, for hoteller, losjihus, bevertningsste
der o.l. og for forretningsbygg i visse sent
rale strøk.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 283, Innst. O. 90, O. 
tid. 515-516 (9.6.87), Besl. O. 92, L.tid. 86 
(12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(5 forslag framsatt, hvorav 3 i Odelstinget, 
2 i Lagtinget- ingen bifalt.) 
(Jf. St.prp. 101) 

1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gunnar Fatland og Jo han C. 

Løken om visse endringer i lov av 30. mai 
1975 nr. 20 om eigedomsskatt til kommu
nane. 
Dok. 8:42, ref. S.tid. 3957 (7 .6.88), og ved
tatt utsatt. 

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 6. juni 
1988: «Stortinget ber Regjeringen i for
bindelse med statsbudsjettet for 1989 gi 
Stortinget grunnlag for å ta stilling til lav
endring som gir sjøfolk_ bosatt_ utenfor 
Norden skattefrihet når de arbeider på 
NIS-skip.» 
S.tid. 4144-4145 (10.6.88). 
(Forslaget bifaltes.) 
(Jf. IV, sak 8.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om et 

forslag om oppretting av ei konsolide
ringsfondsordning for sjølvstendig næ
ringsdrivande, S.tid. 2463-2464 (2.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Skatteloven, skattebetalingsloven og sjø
mannsskatteloven.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 4-6, L.tid. 7-11 
(7.12.87), Besl. L. l (lagtingsanmerkning), 
O.tid. 187 (14.12.87), Besl. O. 27, ref. L.tid. 
13 (16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(l 7 forslag fremmet i Odelstinget under l. 
gangs behandling, herav l fra Bjørn Tore 
Godal bifalt og l fra Anders Talleraas 
sendt Stortinget. 6 forslag i Lagtinget, 

hvorav l fra Magnus Stangeland bifalt.) 
(Jf. SKATTEFRADRAG Il, sak l.) 

2. Sentral ligning av skattepliktige uten va
rig tilknytning til riket. (Endr. i lignings
loven, skattebetalingsloven og petro
leumsskatteloven. Opplysningsplikt om 
arbeidstakere på koninentalsokkelen til 
oljeskattekontoret, avd. Sandnes.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 58, Innst. O. 9, O.tid. 
105-107 (8.12.87), Besl. O. 11-14, L.tid. 14 
(16.12.87). Lover av 18. desember 1987. 

3. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Aksjegevinstbeskatningsloven, 
skattebetalingsloven og ligningsloven.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, 31, 32, 33, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 
18. desember 1987. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

4. Endring av lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt ( skattelaven) 
m.fl. (Skattebetalingsloven og lover om 
avsetning til konsolideringsfond.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 103, Innst. O. 28, 0.
tid. 196-206 (14.12.87), Besl. O. 34, 35, 36, 
37, L.tid. 22-24 (17.12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Jo han 
C. Løken ble bifalt, 5 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

5. Skattlegging av gasskraftverk m.v. End
ring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt 
av inntekt og formue (skatteloven). 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 103, Innst. O. 75, 0.
tid. 677-678 (26.5.88), Besl. O. 80, L.tid. 96 
(2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
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6. Oppnevning og sammensetning av Kla
genemnda for petroleumsskatt m.v. End
ring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skatt
legging av undersjøiske petroleumsfore
komster m. v. (Petroleumsskattel.oven). 
(Vedlegg: Utdrag av kjennelse avsagt 15. 
juni 1987 av Klagenemnda for petro
leumsskatt.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 495, Innst. O. 74, 0.
tid. 678-681 (26.5.88), Besl. O. 81, L.tid. 96 
(2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 

7. Forslag fra Johan C. Løken datert 4. feb
ruar 1988 om endring i lov av 18. august 
1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven), lov av 21. november 1952 nr. 
2 om betaling og innkreving av skatt og 
lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor
valtning. (Skattefradrag for avkastning 
på sparedelen av livsforsikring (kapital
forsikring).) 

(Vedlegg til innst.: l Brev av 1.3.88 fra 
Norges Forsikringsforbund til finansko
miteen. 2. og 3. Brev av 24.3.88 og 4.5.88 fra 
Finansdepartementet til finanskomi
teen.) 
Dok. 8:22, ref. O.tid. 270, Innst. O. 71, 0.
tid. 681-691 (26.5.88), Bes!. O. 82, L.tid. 96-
97 (2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l ikke bi
falt og l fra Kjell Furnes sendt Stortinget -
se FORSIKRING Il, sak 5. l forslag i Lag
tinget - ikke bifalt.) 

8. Opphevelse av lov av 21. mars 1947 nr. 2 
om skattlegging av sjømenn m.v. 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 557, Innst. O. 93, 0.
tid. 789-799 (6.6.88), Besl. O. 95-100, L.tid. 
l 07 -l 08 (11.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(2 forslag i Odelstinget, hvorav l ikke bi
falt og l sendt Stortinget- se Il, sak 2. l 
forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Overdragelse på kontinentalsokkelen. 

Om praktiseringen m. v. av petroleums
skatteloven§ 10. 
(Vedlegg: l. Oversikt over saker forelagt 
Finansdepartementet etter petroleums
skatteloven § 10. 2. Eksempler på type
vedtak etter petroleumsskatteloven § 10. 
3. Mandat for arbeidsgruppe nedsatt av 
Finansdepartementet i november 1987. 4. 
Forskrifter med merknader for skatte
messig behandling av deltakere i samord
ning og omfordeling av petroleumsfore
komster.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 1572, Innst. S. 137, 
S.tid. 3198-3199 (17.4.89). 

2. Forslag fra Gunnar Fatland og Johan C. 
Løken om visse endringer i lov av 30. mai 
1975 nr. 20om eigedomsskatt til kommu
nane. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 23.2.89 
fra forslagsstillerne hvor forslaget trekkes 
tilbake. Brev av 31.3.89 fra Stortingets 
kontor om prosedyren ved tilbaketrek
king av forslag.) 
Dok. 8:42 (1987-88), ref. S.tid. 33, (jf. 2772), 
Innst. S. 153, S.tid. 3408-3409 (2.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1989 - Lovendringer. 

(Skatteloven, skatte betalingsloven, lig
ningsloven, lov om skattefordelingsfon
det, skatt av inntekt for sjømenn bosatt i 

utlandet, konsolideringsfond for næ
ringsdrivende.) 
Ot.prp. 9, ref. O.tid. 3, Innst. O. 13, O.tid. 
46-74 (9.12.88), Besl. u. 7-17, L.tid. 9-16 
(14.12.88). Lover av 23. desember 1988. 
(18 forslag i Odelstinget og 8 i Lagtinget
ingen bifalt.) 

2. Lov om skattlegging av deltakere i an
svarlige selskaper, kommandittselskaper 
m.v. (selskapsskatteloven) og endringer i 
andre lover. 
(Vedlegg: l. Skattereglenes betydning for 
avkastningen i deltakerlignede selskaper. 
2. Statistiske opplysninger om komman
dittselskaper, ansvarlige selskaper m.v. 3. 
Beskatning av deltakere i ansvarlig sel
skap og kommandittselskap etter svensk 
rett. 4. Skatteregler vedrørende ligning av 
kommandittister. (Skattedirektoratet 
1987.)) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 4, Innst. O. 32, O.tid. 
245-249 (21.2.89) Vedtatt tilbakesendt Re
gjeringen med 41 mot 35 stemmer. 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 3.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skattel.oven) 
m.v. 
(Skattebetalingsloven og aksjegevinst
beskatningsloven.) (Pkt. ene 4, 6, 7, 8 og 9: 
Skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til 
ansattebamehager. Skattebegrensning
ordning for skattytere som mottar avtale
festet pensjon. Inntektsfradrag for barn 
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som lignes for underholdsbidrag, barne
pensjon m.v. Forenkling i skattereglene 
for privatpersoner som utbetaler godtgjø
relser for småjobber. Skatteplikt ved av
hendelse av andeler i verdipapirfond i ut
landet.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18, ref. O.tid. 13, Innst. O. 40, O.tid. 
341-343 (11.4.89), Besl. O. 59, 60, 61, L.tid. 
50 (24.4.89). Lov av 12. mai 1989. 
(Jf. IV, 1.) 

4. Forslag fra Carl l. Hagen om endring i lov 
av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue 
og inntekt (skattlegging av sjømenn). 
Dok. 8:16, ref. O.tid. 160, Innst. O. 53, 0.
tid. 369-379 (2.5.89), Besl. O. 65, L.tid. 54-55 
(9.5.89), Besl. L. 4, O.tid. 477 (20.5.89), Besl. 
O. 82, ref. L. tid. 58 (23.5.89). Lov av 16. juni 
1989. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Bjar
ne Kristiansen bifalt. 3 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland pva. Sp 
og KrF bifalt.) 

5. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Særfradrag for fiskere og sjøfolk, ad
gang til å nytte negativ saldo ved nyteg
ning av aksjer i Norsk Ven ture A/S, he
ving av beløpsgrensene for aksjesparing 
med skatt.) 

Ot.prp. 37, ref. O.tid. 183, Innst. O. 54, 0.
tid. 369-382 (2.5.89), Besl. O. 66-71, L.tid. 
55-57 (9.5.89), Besl. L. 5, O.tid. 477 (20.5.89), 
Besl. O. 83, ref. L.tid. 58 (23.5.89). Lov av 
16. juni 1989. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Bjar
ne Kristiansen bifalt. 4 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland pva. Sp 
og KrF bifalt.) 

6. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endr. i distriktsskatteloven - styr
king av næringsgrunnlaget og boset
tingen i Finnmark og Nord-Troms, i regle
ne for ektefelleligning, i ligningsloven, 
Svalbardskatteloven, skattebetalingslo
ven, petroleumsskatteloven, lån i arbeids
forhold, skattereglene for boligselskaper, 
den særskilte skattebegrensningsregelen 
for alders- og uførepensjonister, fradrag 
for premie til frivillig sykepengetrygd for 
oppdragstakere.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0 .
tid. 609-616 (29.5.89), Besl. O. 102-108, 
L.tid. 73-74 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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SKATTER 

Omfatter bl.a.: Boligbeskatning, dobbeltbeskatning, eiendomsskatt, fellesskattøret, formueskatt, 
forskuddsskatt, forskuddstrekk, gevinstbeskatning, inntektsskatt, kommuneskatt, kostprisregu
lerina. petroleumsskatt, restskatt, selvangivelser, statsskatt. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, BEDRIFTSBESKATNING, FINANSER, KREDITTPOLI
TIKK, PERSONBESKATNING, PRISER, SKATIEADMINISTRASJON, SKATTEFRA
DRAG, SKATTELOVER, STATSBUDSJETTET. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1983. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7 .11.85). 
(Under denne sak i finans de hatten ble 
det satt fram 8 forslag - samtlige ikke bi
falt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1983. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroleum 

n. Alminnelige saker: 

l. Høve til å omrekna kostprisen ved skatt
legging av inntekt i samband med visse 
avhendingar av fast eigedom og rettar 
over slik eigedom i 1968. 
St. prp. 15, ref. S.tid. 469, Innst. S. 21, 
S.tid. 806-808 (25.11.85). 

2. Endring av Stortingets vedtak om felles
skattøret i 1986. 
St.prp. 6, ref. S.tid. 241, Innst. S. 26, S.tid. 
901-1008 (28.11.85). 

3. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Storbritannia til 
unngåelse av dobbeltbeskatning og fore
byggelse av skatteunndragelse med hen
syn til skatter av inntekt og formue, un
dertegnet i Oslo 3. oktober 1985. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St. prp. 42, ref. S.tid. 1407, Innst. S. 51, 
S.tid. 1595 (12.12.85). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget: «Regjeringen bes fremme 
forslag til Stortinget om en utvidelse av 
ordningen med særskilte inntektsfradrag 
for distrikter som omfattes av arbeidsgi
veravgiftssone nr. 4 og nr. 3, sammen med 
forslag om nedskjæring av selektive di
striktsøkonom iske tiltak». 
S.tid. 1881 (21.1.86) og oversendt Regje
ringen. 

5. Samtykke til å sette i kraft en overens
komst mellom Norge og Kina til unngåelse 
av dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Bei
jing den 25. februar 1986. 
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(Vedlegg: Overenskomsten engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 146, 
S.tid. 2768 (20.5.86). 

6. Samtykke til ratifikasjon av overenskomst 
mellom Norge og Italia til unngåelse av 
dobbeltbeskatning og forebyggelse av 
skatteunndragelse med hensyn til skatter 
av inntekt og formue, undertegnet i Roma 
den 17. juni 1985. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 76, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 147, 
S.tid. 2768 (20.5.86). 

7. Kommuneøkonomien 1987, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1987, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1987 og tilleggsbevilgning til kommunene 
og fylkeskommunene i 1986. 
(Tabellvedlegg.) 
St.prp. 107, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 260, 
S.tid. 3699-3716 (20.6.86). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om annonsekam
panje som kan fortelle hvorfor vi betaler 
skatt, S.tid. 1287 (4.12.85) 

2. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om prak
tiseringa av skattelova etter «Ringnes
dommen» i Oppland, S.tid. 1572-1573 
(11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bruk av 70 
millioner kroner til bygging av parke
ringsplasser under Eidsvolls plass er for
svarlig bruk av skattebetalernes penger, 
S.tid. 1905-1906 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
fjerne statsskatt for Finnmark for å opp
rettholde bosettingen, S.tid. 1929-1930 
(29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Jørgen Kosmo om å fjerne 
urimeligheter i skattesystemet, etter en 
reaksjon fra de ansatte ved Nøtterøy lig
ningskontor, S.tid. 1930-1931 (29.1.86). 

6. Sp.spm. frå Kjell Furnes om variasjonar 
frå kommune til kommune i takstgrunn
laget for skatt av eige husvære, S.tid. 2863 
(28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Skatteopplegget for 1986 - lovendringar. 
(Skatteloven, forsørgerfradragsloven, lov
er om avsetning til konsolideringsfond 
for personlige næringsdrivende og for 
næringsdrivende selskaper og innret
ninger, lov om særskilt skattefradrag i 
Finnmark og Nord-Troms.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, O.tid. 
36-47 (10.12.85), Besl. O. 6-10, L.tid. 16-19 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. 
(Begrensning i adgang til å gi konsern
bidrag til dekning av underskudd i utvin
ningsvirksomhet, inntektsbeskatning av 
bonus til flygere i luftforsvaret, for
skuddstrekk når arbeidsgiver selv innkre
ver sin godtgjørelse, begrensning av gjen
levende ektefelles ansvar for avdødes 
skatt, skattefrihet for gevinster i Tallspil
let Lotto, skattlegging av inntekt fra ekte
felles bedrift.) 
Ot.prp. 28, ref. O.tid. 85, Innst. O. 21, O. tid. 
95-102 (29.1.86), Besl. O. 26-28, L.tid. 22-23 
(6.2.86). Lov av 21. februar 1986. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 

Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt. Ingen forslag til forskuddsskatte
trekk ble bifalt - jf. sak I, 3). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1984. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
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angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt på formue og 
inntekt 

5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum 

(Jf. SKATTELOVER IV, sak 5.) 
3. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro
duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - inge.p bifalt.) 
(Jf. sak l og Il, sak 2.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Høve til å omrekna kostprisen ved skatt

legging av inntekt i samband med visse 
avhendingar av fast eigedom og rettar 
over slik eigedom i 1987. 
St.prp. 25, ref. S.tid. 788, Innst. S. 33, S.tid. 
1564-1565 (8.12.86). 
(l forslag framsatt under debatten - ikke 
bifalt.) 

2. Endring av Stortingets vedtak om felles
skatteøret i 1987. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 29, Innst. S. 72, S.tid. 
1831-1832 (16.12.86). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 3.) 

3. Endringer i vedtak om formues- og inn
tektsskatt til staten for inntektsåret 1986, 
og vedtak om forskudd på formues- og 
inntektsskatt til staten for inntektsåret 
1987. (Beskatning av kapitalforsikrings
utbetaling fra utenlandsk selskap. Re
duksjon i skattesatsen for personlige 
skattytere etter petroleumsskatteloven.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 114, 
S.tid. 2718-2725 (31.3.87). 
(Jf. IV, sak 3.) 

4. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9. april 1987 og vedtatt sendt 
finanskomiteen 22. mai 1987: «Stortinget 
ber Regjeringen sørge for et regelverk og 
kontrollapparat som sikrer likebehand
ling av skattlegging av naturalytelser fra 
alle arbeidsgivere uavhengig om disse er 
private eller offentlige. 
S.tid. 3370 (22.5.87), Innst. S. 258, S.tid. 
4064-4065 (11.6.87). (Jf. SÆRAVGIFTER 
IV, sak 3.) 

5. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1978:36 Takse
ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

6. Kommuneøkonomien 1988, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1988, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1988 og tilleggsbevilgninger til kommu
nene og fylkeskommunene i 1987. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 263, 
S.tid. 4075-4081 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

7. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Aksje
gevinstbeskatning.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. I, sakene 2 og 3.) 

m. Spørsmål: 
l. Gr. spm. fra Harald U. Lied om endring 

av forskriftene til skatteloven vedrørende 
skattemessig bosted for enslige pendlere, 
S.tid. 1939-1941 (7.1.87). 

2. Sp.spm. fra Solveig S<Alie om skattefri fe
rieinntekt for barn uten foreldre og barn 
av alene-foreldre, S.tid. 2220 (11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om utbyg
ging av Osebergfeltet og beskatning av 
«mellomfeltene», S.tid. 2744 (1.4.87). 

4. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen, framsatt 
av Hanna Kvanmo om økt innsats mot 
skattesnyteri, S.tid. 2937-2938 (8.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Midlertidig tillegg til lov av 21. november 

1952 nr. 2 om betaling og innkreving av 
skatt ( skattebetalingsloven). (Gjennomfø
ring av forskuddstrekk for januar og feb
ruar 1987.) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 19, Innst. O. 11, O.tid. 
20 (5.12.86), Besl. O. 10, L.tid. 8 (9.12.86), 
Lov av 19. desember 1986. 

2. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Skattebetalingsloven, aksjegevinst
beskatningsloven og ligningsloven. 
Ikrafttredelse av reglene for den skatte
messige behandling av urealiserte valuta
tap og gevinster, ektefelledelt beskatning 
i felles bedrift, fradragsretten for under
skudd ved drift av våningshus, skattefri
het for private hØyskoler, skattefritak for 
hjemvendte norske statsborgere, forenk
let lønnsinnberetning og trekkoppgjør, 
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ervervstidspunkt for fondsaksjer og for
trinnsrett til tegning av aksjer, beskat
ning av ansattes aksjer.) 
Ot.prp. 12, ref. O.tid. 7, Innst. O. 14, O.tid. 
20-32 (5.12.86), Besl. O. 11-14, L.tid. 8-9 
(9.12.86). Lover av 19. desember 1986. 
( 4 forslag framsatt i Odelstinget, 3 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

3. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
skattebetalingsloven og ligningsloven. 
(Skatt på avkasting av livsforsikring (ka
pitalforsikring) m.v.) 
Ot.prp. 50 (1985-86) (pkt. 3), ref. O.tid. 291 
(1985-86), Innst. O. 15, O. tid. 32-52 (5.12.86), 
Besl. O. 15, 16 og 17, L.tid. 9-16 (9.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 
( 4 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
ikke bifalt og 3 trukket tilbake, l forslag 
framsatt i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

4. Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer. 
(Skattereformer, helsedelsavgift til folke
trygden, bilbeskatning, skattefradragssat
ser ved sparing og forsikring, omlegging 
av distriktsskatteloven, gevinstbeskat
ning ved avhendelse av egen bolig.) 

Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 22, O.tid. 
71-83 (16.12.86), Besl. O. 24-32, L.tid. 19-23 
(19.12.86). Lover av 9. januar 1987. 
(16 forslag framsatt i Odelstinget, 9 forslag 
i Lagtinget - ingen bifalt.) 
(Jf. salderingsbehandlingen under 
STATSBUDSJETTET I, sak 37.) 

5. Endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt ( skatieZova) m. 
fl. (Skattefritak for gjensidige sjØtrygdlag 
og for SjØtrygdgruppen gjensidig skade
forsikringsselskap, beskatning av kapi
taZforsikringsutbetaling frå utanlandsk 
selskap.) 
Ot.prp. 44, ref. O.tid. 246, Innst. O. 41, O. 
·~d. 280-281 (14.5.87), Besl. O. 50, 51, L.tid. 
46 (21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

6. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd og lov av 6. juni 1975 nr. 29om 
eigedomsskatt tit kommunane. (Bestem
melse om rentegodtgjørelse ved tilbake
betaling av eiendomsskatt.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 281, Innst. O. 86, O. 
tid. 512 (9.6.87) Besl. O. 89, L.tid. 85 
(12.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) Bud
sjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finansde
batten 4.1L-5.1L87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: L Skatteligningen 
for inntektsåret 1985. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett- innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 

Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt av formue og 
inntekt 

5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroLeum 

(Jf. neste sak.) 
3. Endringer i forslag til vedtak om formues

og inntektsskatt til staten for inntektsåret 
1987. Innføring av statsskatt for spare
banker. 
St.prp. L Tillegg 9, ref. S.tid. 937, Bud
sjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 (7.12.87). 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988. B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport for inntektsåret 
1988. (Endring i vedtak av 5.11.87, grunnet 
endret sats for fellesskattøret.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1548-
1549 (7.12.87). 
(Jf. I, sak l og Il, sak l.) 
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U. Alminnelige saker: 
l. Endring av Stortingets vedtak om felles

skattøret i 1988. 
St.prp. 8, ref. S.tid. 48, Innst. S. 26, S.tid. 
939-1038 (26.11.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

2. Høve til å omrekna kostprisen ved skatte
legging av inntekt i samband med visse 
avhendingar av fast eigedom og rettar 
over slik eigedom i 1988. 
St. prp. 38, ref. S.tid. 937, Innst. S. 54, S.tid. 
1562 (7.12.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1978: 36 Takse
ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. 
S. 167 (ikke- beh.), S.tid. 3180 (5.5.88). 

4. Forslag fra Peter Angelsen, Oddbjørn Hå
gård og Ole Gabriel Ueland datert 17. 
mars 1988 om avsetninger til konsolide
ringsfond. (Utvidelse av avsetningsad
gangen til å omfatte personlig næringsdri
vende uten lønnsutgifter.) 
Dok. 8:29, ref. S.tid. 2726, Innst. S. 196, 
S.tid. 3476- 3495 (26.5.88). 

5. Kommuneøkonomien 1989, generelt til
skudd til kommunene og fylkeskommu
nene i 1989, utligning av fellesskatt, fyl
kesskatt og kommunal inntektsskatt for 
1989 og endringer i bevilgningene til 
kommunene og fylkeskommunene i 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg.) 
St.prp. 123, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 314, 
S.tid. 4213- 4236 (10.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om å fjerne 

skatt på livsforsikring, S.tid. 2088-2089 
(3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Harald U. Lied om internasjo
nalisering av norsk næringsliv og beskat
ning av norske eksportører, S. tid. 3427 
(25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Skatteopplegget for 1988 - Lovendringer. 

(Innføring av toppskatt, helsedelsavgift til 

folketrygden, beskatning av livrenter og 
rimelig lån fra arbeidsgiver, skattefra
dragssatsene ved sparing og forsikring, 
standardfradragene.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 5, O.tid. 59-
85 (24.11.87), Besl. O. 4-7, L.tid. 7-11 
(7.12.87), Besl. L. l (lagtingsanmerkning), 
O.tid. 187 (14.12.87), Besl. O. 27, ref. L.tid. 
13 (16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(19 forslag fremmet i Odelstinget under l. 
gangs behandling, herav l fra Bjørn Tore 
Godal bifalt og l fra Anders Talleraas 
sendt Stortinget. 9 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Magnus Stangeland bifalt.) 
(Jf. I, sak l og SKATTEFRADRAG Il, sak 
1.) 

2. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Endring av de nominelle beløps
grensene i saldoavskrivningsreglene, 
skattefritak for avskrivning på utdan
ningslån og utdanningsbonus m.m. for 
militært personell, for Medisinsk Inno
vasjon Rikshospitalet, forsinkelsesavgift 
ved innlevering av selvangivelse, rente
belastning ved restskatt, innarbeidelse av 
aksjegevinster i det ordinære skatteopp
gjøret.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-lf\6 (14.12.87), Besl. 
O. 30, 31, 32, 33, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 
18. desember 1987. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

3. Endring av lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.fl. (Avskrivningssatsene, dispensa
sjonsadgang vedr. utenlandsk skipsinves
tors skatte plikt til Norge, avsetning til 
konsolideringsfond, fordeling av skatte
fradrag mellom skattekreditorene- forde
ling mellom kommuner og fylkeskommu
ner.) 
Ot.prp. 22, ref. O.tid. 103, Innst. O. 28, 0.
tid. 196-206 (14.12.87), Besl. O. 34, 35, 36, 
37, L. tid. 22-24 (17 .12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Jo han 
C. Løken ble bifalt, 5 forslag i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 

for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

2. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5501 Ordinær skatt av formue og 
inntekt 

5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum 

(42 forslag, hvorav l bifalt og l oversendt 
Regjeringen.) 

3. Endring i vedtak om forskudd på for
mues- og inntektsskatt for inntektsåret 
1989. (Adgang til å framføre underskudd 
ved beregning av toppskatten.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 2136-
2189 (salderingsdebatt 20.12.88). 
(Jf. sak l og PERSONBESKATNING l, 2 
og IV, l.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Høve til å omrekna kostprisen ved skatt

legging av inntekt i samband med visse 
avhendingar av fast eigedom og rettar 
over slik eigedom i 1989. 
St.prp. 44, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 58, 
S.tid. 1852 (12.12.88). 

2. Endring av Stortinget sitt vedtak om fel
lesskattøren i 1989. 
St.prp. 9, ref. S.tid. 33, Innst. S. 78, S.tid. 
2135 (20.12.88). 

3. Taksering av bolig- og fritidseiendommer. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1978: 36 Takse-

ring av bolig- og fritidseiendommer. Le
der EilifS. Hansen.) 
St.meld. 64 (1986-87), ref. S. tid. 30 (1987-
88), Innst. S. 123, S.tid. 3214-3233 (17.4.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Forslag fra Gunnar Fatland og Jo han C. 
Løken om visse endringer i lov av 30. mai 
1975 nr. 20 om eigedomsskatt til kommu
nane. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 23.2.89 
fra forslagsstillerne hvor forslaget trekkes 
tilbake. Brev av 31.3.89 fra Stortingets 
kontor om prosedyren ved tilbaketrek
king av forslag.) 
Dok. 8:42 (1987-88), ref. S.tid. 33, (jf. 2772), 
Innst. S. 153, S.tid. 3408-3409 (2.5.89). 
(Jf. sak 3.) 

5. Kommuneøkonomien 1990 og endringer i 
bevilgningene til kommunene og fylkes
kommunene i 1989, m.v. (Del I.). Del Il 
Inntektssystemet for kommunene og fyl
keskommunene. (Del Il ble ikke behand
let av dette Storting.) 
(Vedlegg: l. Tabeller som er omtalt i kap. 
4 - Styring av kommunesektorens inntek
ter. 2. Personminutter- nytt kriterium på 
befolkningens geografiske fordeling. 3. 
Tabellvedlegg.) 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 296, 
S.tid. 4903-4914 (16.6.89). (l forslag - ikke 
bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om beskat

ning av sparemåten obligasjonsfond, 
S.tid. 489 (2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å bli 
holdt lØpende underrettet med gjennom
føringen av det nye svenske skattesyste
met, S. tid. 1340-1341 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Leiv Blakset om at livsforsik
ringsselskap med ideelle mållføremålspa
ragrafer bør omfattast av same skattereg
lane som gjensidige selskap, S.tid. 2542 
(8.2.89). 

4. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å sette i 
verk kampanjar mot skattesnyteri over 
heile landet, S.tid. 2543-2544 (8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om fylkes
mannen for Oslo og Akershus som har 
nektet å godkjenne Oslo bystyres vedtak 
om å benytte reduksjonsfaktor ved utskri
ving av eiendomsskatt for 1989, S.tid. 
2807-2808 (8.3.89). 

6. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om en analy
se av konsekvensene en skatte- og av
giftsharmonisering med EF vil ha for 
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norsk offentlig sektor og vår fordelings
politikk, S. tid. 2868-2869 (15.3.89). 

7. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Fi
nansdepartementets avslag på at staten 
skal betale eiendomsskatt på sine eien
dommer i Oslo, S.tid. 3768-3769 (24.5.89). 

8. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om en ut
talelse av Sosialministeren om at Oslo
borgerne betaler lavere eiendomsskatt 
enn i landet ellers, S.tid. 3769 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Prøveprosjekt med forenklet selv-

Skatter 

angivelse, endr. i skattlegging av obliga
sjonsfond, skattereglene om grunnfonds
bevis, konsernbidrag, overføring av skat
teposisjoner og omdanning av gjensidige 
livsforsikringsselskapers sikkerhetsfond 
til egenkapitalfond m.v., boligbeskatning 
ved avhendelse av bolig etter separasjon 
eller skilsmisse.) 
(Vedlegg: Forenklet selvangivelse 1988.) 
Ot.prp. 18 (pkt. l, 2, 3, 5 og 10), ref. O.tid. 
13, Innst. O. 11, O.tid. 46-62, 74-80 (9.12.88), 
Besl. O. 18-21, 2325, L.tid. 16-17 (14.12.88). 
Lover av 23. desember 1988. 
(l forslag i Odelstinget og l i Lagtinget
ingen bifalt.) 
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SKOGBRUK 

Omfatter bl.a.: Direktoratet for statens skoger, Norsk institutt for skogforskning, skogbruksopp
Zæring, skogkommisjoner, skogloven, Statens Trelastbruk, Militære skoger. 
Se også: JORDBRUK, JORDLOVER, LANDBRUK, NATURSKADER. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger ·på 
vedkommende 
tet. 
Budsjett-innst. 
(19.11.85). 

statsbudsjettet for 1986 
Landbruksdepartemen-

S. 9, S.tid. 673-715 

Budsjett-kap.: 
1106 4106 Skogbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
1121 4121 Videregående opplæring i 

skogbruk 
1136 4136 Norsk institutt for skog-

forskning m.m. 
1142 4142 Skogreising- skogkultur-

skogsveger m.m. 
1170 AlS Statens Trelastbruk 
2470 5470 Statsskogene 

n. Alminnelige saker: 

l. Fullmakt til salg av ca. 300 daa av HØY
land statsskog gnr. 33 bnr. 3 i Sandnes til 
Sandnes kommune i anledning utbygging 
av Bogafjell. 
St.prp. 133 (84-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
57, S.tid. 1627-1631 (13.12.85). 

2. Fullmakt til salg av Rustad statsskog, gnr. 
l bnr. 2 og gnr. 2 bnr. 3 og 15 i Kongs
vinger kommune til 5 gårdbrukere. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 715, Innst. S. 57, S.tid. 
1627-1631 (13.12.85). 
(l forslag fra Åge Hovengen oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1984. St.meld. 25, ref. S.tid. 1936, 
Innst. S. 123, S.tid. 2436-2437 (17.4.86). 
(2 forslag - l ikke bifalt og l fra Bjørn Er
ling Ytterhorn oversendt Regjeringen -se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

4. Skogtiltaksfondets virksomhet i 1984. 
St.meld. 27, ref. S.tid. 1975, Innst. S. 124, 
S.tid. 2437 (17.4.86). 

5. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1984. 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 170, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

6. Overføring av statens skogplanteskoler til 
ikke-statlig drift. 
St.meld. 33, ref. S.tid. 2336 
(Trukket tilbake ved St.meld. 61- se neste 
sak.) 

7. Tilbakekalling av St. meld. 33 (1985-86) om 
overføring av statens skogplanteskoler til 
ikke-statlig drift. 
St.meld. 61, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 258, 
S.tid. 3656 (19.6.86). 

8. JordbruksoppgjØret 1986 og om fullmakt 
til å disponere bevilgningene under kap. 
1150 til gjennomføring av jordbruksavta
len m.m. (Skogsvegbygging.) 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 266, 
s. tid. 3657-3688 ( 19.6.86). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Knut AarveZta om revisjon av 
lov om skogbruk og skogvern, S.tid. 255 
(30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Knut AarveZta om statstil
skudd til skogavgiftsordning, S.tid. 898-
899 (27 .11.85). 

3. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om svikt i 
tømmeravvirkningen i enkelte fylker og 
de problemer dette skaper for skogsarbei
dere og sagbruksindustrien, S.tid. 2057 
(19.2.86). 

4. Sp.spm. fra AsbjØrn SjØthun om å få sa
ken om overdragelse av Statens skogpZan
teskoler til private, forelagt Stortinget 
som egen sak, S.tid. 2105-2106 (26.2.86). 
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5. Gr.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om på
legg om tilplanting av 120 daa tidligere 
skogsmark på Egge gård på Ringerike i 
medhold av skogbruksloven, S. tid. 2334-
2335 (7 .4.86). 

6. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å la 
bygslere av hytte-og hustomter på statens 
grunn i Nord-Norge få kjøpe arealene og 
la dem som ønsker bygsling få leien fast
satt i samsvar med prisnivået i de berørte 
kommuner, S.tid. 2465 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. 
(Endring i servituttloven vedr. slekt
skapsforhold ved salg av skog.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 

(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 4- se neste 
sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i servituttloven vedr. slekt
skapsforhold ved salg av skog.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget- ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

3. Opphevelse av midlertidig lov av 10. juni 
1977 nr. 70 om begrensning av skogindu
strienes vi rkesforbruk. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 6, Innst. O. 35, O.tid. 
274-281 (22.5.86), Bes!. O. 53, L.tid. 36 
(29.5.86). Lov av 20. juni 1986. 

4. Lov om måling av skogsvirke. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 465 og utsatt. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1106 4106 Skogbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
1121 4121 Videregående opplæring i 

skogbruk 
1136 4136 Norsk institutt for 

skogforskning m.m. 
1142 4142 Skogreising- skogkultur-

skogsveger m.m. 
2470 5470 Statsskogene 

U. Alminnelige saker: 
l. Fastsetting av medlemspremien pen-

sjonstrygden for skogsarbeidere. 
St.prp. 7, ref. S.tid. 29, Innst. S. 8, S.tid. 
547 (7.11.86). (Jf. IV, sak l.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 105, S.tid. 2577 
(18.3.87). 

3. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1985. St.meld. 25, ref. S.tid. 1920, 
Innst. S. 99, S.tid. 2629-2633 (24.3.87). 

4. Virksomheten ved AlS Statens Trelast
bruk. 

St.meld. 45, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 235, 
S.tid. 3843-3849 (5.6.87). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Direk
toratet for Statens Skoger - avhending av 
aksjer i Norske Skog.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag fra Anders Talleraas bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om en søknad om å få kjØpt Myhremå
lingen i Amot, Hedmark som tilleggsskog, 
S.tid. 2014 (21.1.87) (Trukket tilbake). 

2. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om en 
lØnnsstige for fylkesskogmestrer som gir 
topplønn to lønnstrinn høyere enn for fy 1-
kesagronomer, S.tid. 2087 (28.1.87). 

3. Sp.spm. fra Eirin Faldet om gjenoppbyg
ging av Evenstad skogskole i Stor-Elvdal, 
S.tid. 2229-2230 (11.2.87). 

4. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
når melding om virksomheten ved Sta
tens Trelastbruk kan fremmes, S. tid. 2345-
2346 (18.2.87). 

5. Sp.spm. fra Tora Houg om forbud mot gly
fosatsprøyting for å redusere bruken av 
giftige plantevernmidler i landbruket og 
skogbruket, S.tid. 2381 (4.3.87). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å oppfylle 
forutsetningen for skogsarbeiderpensjo
nen, S. tid. 2393 ( 4.3.87). 
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IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 3. desember 1951 nr. 2om 

pensjonstrygd for skogsarbeidere. 
Ot.prp. 6, ref. O. tid. 3, Innst. O. 3, O. tid. 4-5 
(30.10.86), Besl. O. 2, L.tid. 3 (4.11.86). Lov 
av 7. november 1986. 
(Jf. Il, sak l.) 

2. Lov om måling av skogsvirke. 
Ot.prp. 74 (1985-86), ref. O.tid. 465 (1985-
86), Innst. O. 13, O.tid. 58-59 (9.12.86), Besl. 
O. 20, L.tid. 17 (12.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 

3. Endringer i lov av 3. desember 1951 nr. 2 
om pensjonstrygd for skogsarbeidere og 
lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjons
trygd for fiskere. 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 248, Innst. O. 50, O. 
tid. 307-308 (25.5.87), Besl. O. 60, L. tid. 48 
(29.5.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 

vedkommende Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17 .11.87). 
Budsjett-kap.: 
1106 4106 Skogbruksetaten i fylkene og 

kommunene 
1121 4121 Videregående opplæring i 

skogbruk 
1136 4136 Norsk institutt for 

skogforskning m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, 

skogsveger m.m. 
2470 5470 Statsskogene 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 på noen kapitler under Landbruks
departementet. (Kap. 1136 og 4136 Norsk 
institutt for skogforskning, kap. 1142 og 
4142 Skogreising, skogkultur, skogsveger 
m.m., kap. 1170 og 5431 A/S Statens Tre
lastbruk.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AJS Vaksdal Mølle og Sta
tens Landbruksbank i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 1321, S.tid. 2899 
(13.4.88). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi-

sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Avhending av aksjer i Norske 
Skogindustrier A/S.) 
Dok. l, ref. S .tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

4. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1986, vurdering av utflytting av 
hovedkontoret m.v. 
St.meld. 63, ref. S.tid. 4260 (6.10.88), og 
vedtatt utsatt. 

5. Forslag fra Margit Hansen-Krone og Si
gurd Holemark datert 11. mai 1988 om 
salg av eiendommer som forvaltes av Sta
tens skoger. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 3407, Innst. S. 264 (ik
ke-beh.), S. tid. 4261 (11.6.88). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 39.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om å inndra 

dispensasjonen for bruk av DDT i skog
bruket, S.tid. 731 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om Stor
tingets pålegg om å avhende 50 % av sta
tens aksjer i Norske Skogindustrier AlS, 
S.tid. 732 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om avgift 
pr. apparat for sikringsradioer som be
nyttes i skogbruket, S.tid. 2045 (27.1.88). 

4. Sp.spm. fra Terje Granerud om forbud 
mot skogsprøyting med kjemiske midler 
fra luftfartøy, S.tid. 2624-2625 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om lignings
praksis med hensyn til skoghusvære for 
skogeiere som selv driver avvirkning 
egen skog, S.tid. 3696-3697 (1.6.88). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1102 4102 Landbruksetatene 
1121 4121 Videregående opplæring i skog

bruk 
1136 4136 Norsk institutt for skogforskning 

m.m. 
1142 4142 Skogreising, skogkultur, skogs

veger m.m. 
1146 4146 Norsk institutt for jord- og skog-

kartlegging 
2470 5470 Statsskogene 
(l forslag fra Arne Alsåker 'Spilde pva. H., 
KrF og Sp bifalt.) 
(Jf. li, 5.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Landbruksdepartementets forvalt
ning av statens interesser i AlS Statens 
Trelastbruk, AlS Vaksdal Mølle og Statens 
Landbruksbank i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, lnnst. S. 105, S.tid. 2878 
(15.3.89). 

2. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1986, vurdering av utflytting av 
hovedkontoret m.v. (Etablering av et 
kompetansesenter for utvikling av turis
me og utmarksnæring.) 
St.meld. 63 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
s. 149, s. tid. 3319-3341 (25.4.89). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

3. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1987. Salg av statsskog og eien
dommer. 
(Vedlegg: Noen synspunkter i forbindelse 
med salg av statsskog ved professor As
bjørn Svendsrud, Norges Landbrukshøg
skole. Vedlegg til innst.: Sammendrag av 
vedlegget til meldingen.) 
St.meld. 35, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 205, 
S.tid. 3837-3857 (30.5.89). 
(Jf. neste sak.) 

4. Forslag fra Margit Hansen-Krone og Si
gurd Holemark datert 11. mai 1988 om 
salg av eiendommer som forvaLtes av Sta
tens skoger. 
Dok. 8:37 (1987-88), ref. S.tid. 3407 (1987-
88), Innst. S. 204, S.tid. 3837-3857 (30.5.89) 
og oversendt Regjeringen. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Bevilgning for 1989 ·til Statens skogplan
teskoler og tilleggsbevilgning til Statens 
naturskadefond. 
St.prp. 87, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 182, 
S. tid. 3857-3858 (30.5.89). 
(Jf. l, 1.) 

6. Forslag fra Kaci Kullmann Five og Johan 
C. Løken om forebyggelse av klimaend
ring ved bruk av fossile ressurser gjen
nom biologisk resirkulering av karbon
dioksyd. 
(Vedlegg: l. Karakteristika ved ulike til
tak for binding av co2 fra l mill. tonn 
oljeekvivalenter årlig. 2. Virkning av til
tak for C02-binding ved utvinning av l 
mill. tonn oljeekvivalenter årlig. Inntatt i 
innst.: Svarbrev av 24.5.89 fra Miljøvern
departementet til komiteen.) 
Dok. 8:47, ref. S.tid. 3fi75, Innst. S. 254, 
S.tid. 4569-4628 (14.6.89) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(Jf. MILJØVERN Il, 7.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hast med å 

få et regelverk for sysse'LsettingstiZtak i 
skogbruket, S.tid. 2533-2534 (8.2.89). 

2. Sp.spm. fra Johan C. Løken om bruk av 
arbeidsmarkedsmidler i særlig langsiktig 
skogkultur, S. tid. 2534 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om et øs
terriksk firma som er engasjert av Statens 
skoger for å drive skogsdrift i Selbu, S.tid. 
3775-3776 (24.5.89). 

4. Sp.spm. fra Harald U. Lied, framsatt av 
Dag Christopher Weberg om å styrke vei
ledningstjenesten for skog som vekstnæ
ring i våre bygdemiljø, S.tid. 3968-3969 
(31.5.89). 

5. Sp.spm. fra Inge Staldvik om overføring 
av tømmertransporten mellom Formofoss 
og Skogn fra jernbane til trailere, S.tid. 
3976-3977 (31.5.89). 
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SOSIAL VESEN 

Omfatter bl.a.: Løsgjengerloven, prostitusjon, Rikstrygdeverket, sosialkontorer, sosialomsorg slo
ven. 
Se også: ALKOHOL, BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, FORSIKRING, 
NARKOTIKA, TRYGDER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet-veiled-
ning og forsøk 

630 Rammetilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i kommunene 

640 Tilskudd til sosial omsorg 
641 Forsøks- og informasjonsvirk

somhet innen sosialsektoren 
2600 Rikstrygdeverket 
2604 Refusjon for administrasjonsut

gifter 
2691 Diverse overføringer 
2710 Tilskudd til helse- og sosial-

tjenesten i fylkeskommunene 
(l forslag fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen 
oversendt Regjeringen, se REGJERIN
GEN OVERSENDT 1.) 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgningene under pro
gramområde 29. Sosiale formål og 30. Hel
severn i statsbudsjettet for terminen 1985 
(omgrupperinger). 
St.prp. 38, ref. S.tid. 887 , Innst. S. 33, S.tid. 
1266-1267 (3.12.85). 

2. Endringer av bevilgninger under pro
gramområde 09. Sosiale formål og 10. Hel
severn i statsbudsjettet for 1985, samt 
overdragelse av eiendommer m.m. (Bl.a. 
kap. 625 Tilskudd til alkoholinstitusjoner, 
kap.710 Tilleggsbev. til Rikshospitalet.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 809, lnnst. S. 48, S.tid. 
1594 (12.12.85). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 

640 Tilskudd til sosial omsorg 
2710 Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Rammetilskudd til 
helse- og sosialtjenesten i kommunene.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 
603 Utredningsvirksomhet-veiledning 

og forsøk 

630 

640 
641 

2600 
2604 

2691 
2710 

Rammetilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i kommunene 
Tilskudd til sosial omsorg 
Forsøks- og informasjons
virksomhet innen sosialsektoren 
Rikstrygdeverket 
Refusjon for administrasjons
utgifter 
Diverse overføringer 
Tilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i fylkeskommunene 
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n. Alminnelige saker: 
l. Endringer av bevilgninger under enkelte 

kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. (Tilskudd til sosial 
omsorg - ekstraordinær overføring - om
legging refusjonsordning.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Refu
sjon til kommuner for utgifter til flykt
ninger og asylsøkere.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
640 Tilskudd til sosial omsorg 

2600 Rikstrygdeverket 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om 

flukten av personell fra sosialkontorene, 
S.tid. 265-266 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Annelise Høegh om at sosial
kontorene har taushetsplikt overfor poli
tiet om hvor en asylsøker oppholder seg, 
etter at asylsØknaden er avslått, S.tid. 298-
299 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om den 
sterke veksten i utgiftene til sosialhjelp, 
S.tid. 798-799 (19.11.86). 

4. Gr.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
heve tradisjonelle kvinneyrkeTs status 
ved utbygging av husholdningsfag, helse
og sosialfag i videregående skole, S.tid. 
815-817 (19.11.86). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om kriminali
sering av «horekunder» på grunn av den 
økende AIDS-trusselen, S.tid. 1930-1931 
(7.1.87). 

6. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om å 
opprette dØgnkontinuerlig sosial vakttje
neste også i større byer utenom Oslo, 
S.tid. 2084 (28.1.87). 

7. Sp.spm. fra Eirin Faldet om barn og unge 
som blir utsatt for seksuelle overgrep, 
S.tid. 2542-2543 (11.3.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17.juli 1953 nr. 14 om 

barnevern. (Klageordningen, ansvarsfor
holdet mellom barnevernet og spesialsko
lene.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O. tid. 54-
57 (9.12.86), Besl. O. 19, L.tid. 17 (12.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

2. Lov om kommunalt helse- og sosialstyre 
m.v. 
Ot.prp. 53, ref. O.tid. 249, Innst. O. 57, O. 
tid. 356-365 (25.5.87), Besl. O. 63, L.tid. 73 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 
603 Utredningsvirksomhet, veiledning 

og forsøk 
640 Tilskudd til sosial omsorg 
641 ForsØksvirksomhet, opplysnings

virksomhet m v i sosialsektoren 
2600 Rikstrygdeverket 
2604 Refusjon for administrasjons

utgifter 
2691 Diverse overføringer 
2710 Tilskudd til helse- og sosial

tjenesten i fylkeskommunene 
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2760 Rammetilskudd til helse- og 
sosialtjenesten i kommunene 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, S.tid. 
1260-1261 (1.12.87). 

2. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Opprettelse av Rusmiddeldirektoratet, 
beskyttelsesforsøk med vaksine mot me
ningokokksykdom, tilskudd til sigøyner
arbeid i Oslo kommune, tiltak for stoff
misbrukere m.m.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 234, 
s. tid. 3632- 3636 (30.5.88). 
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3. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
enkelte av Sosialdepartementets kapitler 
m.v. (Krisetiltak for mishandlede kvin
ner, Kysthospitalet ved Stavern, Radium
hospitalet, Reitgjerdet sykehus, Oslo tryg
dekontor, blodbankene.) 
St.prp. 128, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 241, 
S.tid. 3636- 3641 (30.5.88). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å endre 

kostnadskrevende rutiner på sosialkonto
rene ved utbetaling av støtte, S.tid. 59 
(14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Leiv Stensland om krisesent
rene i Østfold, og fordeling av bevilg
ningene, S.tid. 925-926 (25.11.87). 

3. Sp.spm. fra Terje Granerud om nei til 
støtte til informasjonsbrosjyre om Økono
misk sosialhjelp, S.tid. 2267 (24.2.88). 

4. Sp.spm. fra Odd Hol.Øs om utbetaling av 
sosialhjelp til personer mellom 18 og 30 år, 
og som i stor grad nekter å ta anvist ar
beid, S.tid. 2464-2465 (2.3.88). 

5. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om valgkamp
løfter og minstepensjonene, sykehjems
og sykehuskøer. (Trukket tilbake), S.tid. 
2602 (23.3.88). 

6. Sp.spm. fra Leiv Stensland om omlegging 
av tilskudd til krisesentrene, S.tid. 3172-
3173 (4.5.88). 

7. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om et 
ulovlig vedtak i Fredrikstad kommune om 
reduksjon i sosialhjelpsytelsene, S.tid. 
3175 (4.5.88). 

8. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
den fortsatt sterke økning i utbetalt so
sialhjelp, S.tid. 3175-3176 (4.5.88). 

9. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om utnytting 
av sosialhjelp av såkalte «strateger», S.tid. 
3349 (11.5.88). 

10. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om 
at en rekke krisesentre må opphøre av 
økonomiske årsaker, S.tid. 3707-3708 
(1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol

ketrygd og i visse andre lover. (Omplasse
ring fra staten til folketrygden av bevilg
ninger til rammetilskuddet til kommune
nes sosialtjeneste.) 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 85-
90 (24.11.87), Besl. O. 8, L.tid. 11-12 
(7.12.87). Lov av 11. desember 1987. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

603 Utredningsvirksomhet, veiledning 
og forsøksvirksomhet 

622 Rusmiddeldirektoratet 
640 Tilskudd til sosial omsorg 
641 Forsøksvirksomhet, opplysnings

virksomhet m. v. i sosialsektoren 
2600 Rikstrygdeverket 
2604 Refusjon for administrasjons

utgifter 
2691 Diverse overfØringer m.v. 
2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenes

ten i fylkeskommunene 
2760 Rammetilskudd til helse- og sosial

tjenesten i kommunene 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. 
(Kap. 2710 Tilskudd til helse- og sosialtje
nesten i fylkeskommunene,Subsidiering 
av gjestepasienter ved fylkeskommunale 
sykehus.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. 
(Kap. 640, refusjon til kommuner for utgif
ter til hjelp til flyktninger og asylsøkere.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

3. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2600 Rikstrygdeverket, kap. 
2710 Tilskudd til helse og sosialtjenesten i 
fylkeskommunene, kap. 2760 Rammetil
skudd til helse- og sosialtjenesten i kom
munene.) 
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St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

4. Forslag fra Carl I. Hagen om l. Overføring 
av det finansielle og driftsmessige ansvar 
for de fylkeskommunale sykehus til staten 
snarest mulig. 2. Øremerket tileggsbevilg
ning til de fylkeskommunale sykehus med 
300 mill. kroner for budsjetterminen 1989 
og redusert U-hjelp med 300 mill. kroner. 
3. Overføring av det finansielle ansvar for 
sosialhjelpsutbetalinger fra kommunene 
til staten. 4. Mistillit til sosialminister To
ve Strand Gerhardsen. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2459, lnnst. S. 118, 
S.tid. 2963-3030 (4.4.89). 
(Forslagene ble ikke bifalt. Mistillitsfor
slaget forkastet med 93 mot 2 stemmer.) 
(Jf. neste sak og HELSEVESEN Il, sak 
11.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om å samle Hel
se- og omsorgs-Norge til ett rike - ved at 
staten overtar det fulle direkte Økonomis
ke, organisatoriske og administrative an
svar for denne sektor. 
Dok. 8:28, ref. S.tid. 2826, lnnst. S. 119, 
S.tid. 2964-3030 (4.4.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og HELSEVESEN Il, sak 
11.) 

6. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1989 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. 
(Økt datamaskinkapasitet i Rikstrygde
verket.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 203, 
S.tid. 4027-4028 (2.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om virk

ninger av den økende ledighet på utbeta
linger til sosialhjelp, S.tid. 1332-1333 
(30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om prosti
tusjonen og fornedreLsen av kvinnen i vårt 
samfunn, S.tid. 2224-2225 (11.1.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om det 
sosiale hjelpeapparat i Oslo som har brutt 
sammen, S.tid. 2300-2301 (18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om so
sialdepartementet vil overta styringen av 
Oslos sosialsentre, S.tid. 2549-2550 (8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om det 
sosiale hjelpeapparatet som er i ferd med 
å bryte sammen, S.tid. 3168-3169 (12.4.89). 

6. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om forebyg
gende tiltak for langtidsledige med alvor
lige psykiske lidelser, S. tid. 3271 (19.4.89). 

7. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om en forsk
ningsrapport om kjøp av seksuelle tjenes
ter og bekjempelse av prostitusjon, S.tid. 
3425-3426 (3.5.89). 

8. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om presset 
på sosialkontorene og bankenes plikter et
ter avtaleloven om å ta hensyn til folks be
talingsvansker, S.tid. 3960-3961 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 

66 om helsetjenesten i kommunene m.v. 
(Beregning av vederlag for opphold i in
stitusjon.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 3, Innst. O. 7, O.tid. 
32-45 (1.12.88), Besl. O. 6, L.tid. 6-8 
(9.12.88). Lov av 16. desember 1988. 
(3 forslag i Odelstinget og 2 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

2. Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialloven). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 18 Lov om 
sosiale tjenester m. v. Leder Jan Skåre.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 328, Innst. O. 68 (ik
ke-beh.), O. tid. 490 (23.5.89). 
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SPESIALSKOLER 

Se også: GRUNNSKOLE, LÆREMIDLER, LÆRERE, UTDANNING, VIDEREGÅENDE 
SKOLER, VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

l Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
233 3233 Statens grunnskoler for 

spesialundervisning 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisning 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kirke
og undervisningsdepartementet. (Kap. 
233 Statens grunnskoler for spesiaZunder
visning.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 809, Innst. S. 53, S.tid. 
1596 (12.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om å hindre 
nedlegging av det Zogopediske senteret i 
Sømna på Helgeland, S.tid. 716-717 
(20.11.85) 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hvorfor 
Telemark sentralsjukehus psykiatriske 
avdelinger er holdt utenfor stønadsord
ningen med 100 % statsstøtte til pasient
opplæring, S.tid. 1565-1566 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Age Hovengen om å opprette 
tilsynsutvalg for alle spesialskoler med et 
forpliktende tilsynsansvar, på bakgrunn 
av uregelmessigheter ved Osloveien spe
sialskole i Trondheim, S.tid. 1859 (15.1.86). 

4. Sp.spm. frå Kåre Øvregard om kva som 
kan gjerast for å sikra at barn og vaksne 
psykisk utviklingshemma på institusjons
skular får den opplæringa dei har rett til 
uavhengig av kva kommune eleven kjem 
frå, S.tid. 1907-1909 (29.1.86). 

1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
233 3233 Statens grunnskoler for 

spesialundervisning 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisning 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 233, tilskudd til 
statens grunnskoler for spesialundervis
ning.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Underbudsjetteringen for statens 
spesialskoler.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(Jf. sak om revidert nasjonalbudsjett.) 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
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St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
233 Statens grunnskole for spesial

undervisning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om å sikre elever ved statens spesialskoler 
fortsatt opplæring og opphold, S.tid. 2388-
2390 (4.3.87). 

2. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om de 
praktiske og pedagogiske problemer det 
nye inntektssystemet skaper for institu
sjonsskoler med elever fra mange kommu
ner, S.tid. 2390-2391 (4.3.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om forbud for Sta
tens grunnskoler for spesialundervisning 

mot utlysing av ledige stillinger og vika
riater, S.tid. 2744-2745 (1.4.87). 

4. Sp.spm. fra Thea Knutzen om situasjonen 
for skoler tilknyttet HVPU-institusjoner 
etter innføring av nytt inntektssystem, 
S.tid. 3177-3178 (13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17.juli 1953 nr. 14 om 

barnevern. (Klageordningen, ansvarsfor
holdet mellom barn.evernet og spesialsko
lene.) 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 8, O. tid. 54-
57 (9.12.86), Besl. O. 19, L.tid. 17 (12.12.86). 
Lov av 19. desember 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt.) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
233 3233 Statens grunnskoler for 

spesialundervisning 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisning 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Kjøp av internatbyg
ning for Hunstad skole for døve.) 

St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257- 4259 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Tora Aasland Houg om spe

siaZundervisningens plass i skolesyste
met, S.tid. 80-82 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om lærere ved 
døveskoler som ikke kan tegnspråk ved 
ansettelse, S.tid. 726-727 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om klåre 
reglar for betaling mellom heimekommu
ne og vertskommune for elevar i spesial
skulane, S.tid. 3698-3699 (1.6.88). 

4. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om an
svarsforholdene mellom kommune og fyl
keskommune i forbindelse med ombyg
ging/nybygging ved Emma Hjorts skole, 
S.tid. 3701 (1.6.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
233 3233 Statens grunnskol-er for spesial

undervisning 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisning 
(Jf. Il, 2.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 

regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Ressursbruk ved Røvika sko
le, Fauske.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

2. Forslag fra Borghild Røyseland og Kåre 
Gjønnes om opphevelse av inntaksstop
pen ved Kleivan videregående skole. 

(Vedlegg til innst.: Brev av 13. april 1989 
fra Kirke- og undervisningsdepartemen
tet ved statsråden til komiteen.) Dok. 8:32, 
ref. S.tid. 3031, Innst. S. 185, S.tid. 3723-
3731 (23.5.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. l, 1.) 

3. Ekstratilskudd til Norges Blindeforbund 
til videre drift av Hovseter kurssenter og 
barnehage, for 1989. St.prp. 122, ref. S.tid. 
3835, lnnst. S. 230, S.tid. 4429 (12.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om å sikre drif

ten ved Hovseter Kurssenter og Barneha
ge, S.tid. 2231-2232 (11.1.89). 
(Jf. Il, 3.) 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad, 
framsatt av Leiv Blakset om å sikre at den 
kompetansen HVPU-skolene/institusjone
ne har, kan tilflyte de statlige kompetan
sesentrene, S.tid. 3383-3384 (26.4.89). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om Prosjekt S 
for statlige spesialskoler og informasjon 
til skoler og foreldre, S. tid. 3979 (31.5.89). 
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SPRÅK 

Omfatter bl.a.: Dialekter, målbruk, Norsk språkråd. 
Se også: BIBLIOTEK OG LITTERATUR, KULTUR, KULTURVERN. 

1985-86 
U. Alminnelige saker: 

l. Utskrift av vedtak av Storfjord kommu
nestyre 30.10.85 med uttalelse om språk
situasjonenfor finskættede, ref. S.tid. 810 
(25.11.85) og vedlagt protokollen. 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 24. mars 
1986 om å be Regjeringen påse at navnet 
Norge benyttes på samtlige offentlige in
stitusjoner og dokumenter. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 225, 
S.tid. 3595 (19.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hans Røsjorde om språk/or
men i telefonkatalogen for Hordaland, 
S.tid. 218-219 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om nedlegging av tre parallellklasser med 
nynorsk opplæringsmål i Sandnes, S.tid. 
716 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om undervisningskompetanse i grunn
skolen for finske språkstudier, S. tid. 717-
718 (20.11.85) 

4. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å syte 
for at regjeringsmedlemene svarar spør
jarane i spørjetimen i den målforma dei 
blir tiltala, S.tid. 1284 (4.12.85) 

5. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om mann
tallslister ved røysting om ølomsetnad og 
skulemål i Rindal kommune, S.tid. 2409-
2410 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om 
grunnskolen. 
(Retting av feil vedr. §§ 25 og 40 om røys
ting over ~kriftleg opplæringsmål.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 6, Innst. O. 15, O.tid. 
78 (10.12.85), Besl. O. 20, L.tid. 21 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Målbruk i offentleg teneste. 

(Vedlegg: l. Lov 11. april 1980 nr. 5 om 
målbruk i offentleg teneste med forskrif
ter. 2. Liste over målvedtak i kommunar 
og fylkeskommunar per l. oktober 1986. 3. 
Praktisering av lov om målbruk i offent
leg teneste i Trygdeetaten. 4. Tabellar.) 

St.meld. 27, ref. S.tid. 2137, Innst. S. 111, 
S.tid. 2833-2847 (7.4.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om å leggja 

fram ei stortingsmelding om målbruken i 
offentleg teneste annakvart år, S.tid. 557 
(12.11.86). 
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1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om un

dervisning i finsk i stedet for norsk side
mål ved Hatteng skole i Storfjord, S. tid. 
1975 (13.1.88). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om avslaget 
til støtte til samiske utgåver av Barnas 
Søndagsblad, S.tid. 2172 (17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om manglende bruk av nynorsk i tids
skriftet SørNord Utvikling, S.tid. 3334 
(11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 11. april 1980 nr. 5 om 

målbruk i offentleg teneste. (Lovfesting 
om ei melding kvart fjerde år. Unntaks
heimel om skjema i begge målformer.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 103, lnnst. O. 31, 0.
tid. 255-259 (4.2.88), Besl. O. 44, L.tid .- 26 
(16.2.88). Lov av 11. mars 1988. 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om når 

meldingen om opplæring og undervis
ning av fremmedspråklige kommer til 
Stortinget, S.tid. 789-790 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om kva som 
kan gjerast for at born i større grad får 
nyttiggjere seg språkopplæring og bruk 
av EDB som hjelpetiltak mot afasi, S.tid. 
790-791 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kari Helliesen om hva statsrå
den vil gjøre for å styrke 2. fremmedspråk 
i grunnskolen, S.tid. 2628 (15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om hva statsrå
den vil gjøre for at engelskfaget ikke skal 
svekkes som følge av Veierødmodellen, 
S.tid. 2628-2629 (15.2.89). 

5. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om reduksjon 
av undervisning av framandspråklege 
elevar i Oslo, S.tid. 2727-2728 (22.2.89). 

6. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch, framsatt av 
Astrid Nøklebye Heiberg om forslag til ny 
fagplan i norsk for den videregående sko
le, S.tid. 2729 (22.2.89). 

7. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om bruk 
av norsk språk i petroleumsvirksomheten, 
S.tid. 3418 (3.5.89). 

8. Sp.spm. fra Hallgrim Berg, framsatt av 
Per-Kristian Foss om når departementet 
vil setja ned eit utval til å vurdera norsk 
skriftkultur, S.tid. 3752-3753 (24.5.89). 

9. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om når de
partementet vil fremje proposisjon til sa
misk språklov, S.tid. 3939 (31.5.89). 

10. Sp.spm. fra Laila Kaland om om å få end
ra «billighetserstatning» til eit norsk ord 
som t.d. «velferdsvederlag», S.tid. 3957-
3958 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om stadnamn. 

(Vedlegg: Føresegner om skrivemåten av 
stadnamn. Kronprinsregentens resolu
sjon 31. mai 1957. Særskilt vedlegg: NOU 
1983: 6 Stadnamn. Leder Gudmund Sand
vik.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 362, Innst. O. 82 (ik
ke-beh.), O. tid. 525 (25.5.89). 
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STATENS LØNNSPOLITIKK 

Se også: STATENS PERSONALPOLITIKK, STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALT
NING. 

1985-86 

U. Alminn~lige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9.6.86: «Regjeringen anmo
des om å sørge for Lønns- og arbeidsvilkår 
for sykepleiere og hjelpepleiere som med
fører økt interesse for yrkene og gjør sta
ten som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner.» 
S.tid. 3473 (18.6.86) og oversendt Regje
ringen. 

2. Lønnsoppgjøret for de offentlige tjeneste
menn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll nr. 1-4 fra forhand
lingene mellom staten og tjenestemen
nenes hovedsammenslutninger og Norsk 
Lærerlag. 2. Riksmeglingsmannens mø
tebok- tidsrommet 23. april- 22. mai 1986.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 262, 
S.tid. 3697-3699 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om den Økende 
Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn 
i staten, S.tid. 2200-2201 (12.3.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om lØnnsnemndbehandling av a~
beidstvistene i den offentlige sektor i for
bindelse med tariffrevisjonen pr. l. mai 
1986. 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 292, Innst. O. 63, 
O.tid. 293-299 (9.6.86), Besl. O. 57, L. tid. 39 
(12.6.86). Lov av 13. juni 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget - hvorav 2 
ikke bifalt, l fra Carl I. Hagen sendt Stor
tinget- se Il sak l, 2 forslag framsatt i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Lønns- og pensjonsregulering for de of-

fentlige tjenestemenn m.fl. (Null-
oppgjør.) 
(Vedlegg: l. Protokoll av 7. mai 1987. 2. 
Protokoll av 25. juni 1986. 3. Protokoll av 
24. april 1987 .) 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 210, 
S.tid. 3781-3784 (4.6.87) 
(2 forslag, hvorav l trukket tilbake, l ikke 
bifalt.) 

2. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
2315 Lønnsregulering for offentlige 

tjenestemenn 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å få til en 

entydig praksis for utbetaling av ferielØnn 
for statsansatte, S.tid. 313-314 (29.10.86). 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Lønns- og pensjonsregulering for de of

fentlige tjenestemenn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S . 134, 
S.tid. 2578 (17.3.88) og tilbakesendt komi
teen. 
(Jf. neste sak.) 

2. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 149, 
S.tid. 2716- 2723 (24.3.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Carl 
I. Hagen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om sam

mensetningen av offentlig utvalg på 

bakgrunn av kjønnskvotering, S .tid. 787-
788 (16.11.88). 
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STATENS PERSONALPOLITIKK 

Omfatter bl.a.: Aldersgrenselaven, embetsedloven, embetsutnevnelser, Statens pensjonskasse, tje
nestemannslaven, tjenestetvistloven. 
Se også: STATENS LØNNSPOLITIKK, STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S .tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av invalide

pensjonerte 
1505 TiLskudd til tjenestemanns

organisasjonenes opplysnings
og utviklingsfond 

1506 4506 Statens pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 TiLskudd til Statens Pensjons

kasse og pensjonsordningen for 
apoteketaten 

(l forslag fra Anne-Lise Bakken over
sendt Regjeringen, se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

11. Alminnelige saker: 

l. Mellombels pensjonar frå statskassa. 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2178, Innst. S. 125, 
S.tid. 2405 (15.4.86). 

2. Embetsutnevnelser m.v. l. juli 1984-30. ju
ni 1985. 
(Vedlegg: l. Embetsutnevnelser. 2. Opp
gave fra departementene pr. 30. juni 1985 
over embeter besatt ved konstitusjon og 
over midlertidig opprettede stillinger.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 241, Innst. S. 132, 
S.tid. 2487 (28.4.86). 

3. Klage frå likningssjef Ingolv Røkkum. 
Ref. S.tid. 1407, Innst. S. 145, S.tid. 2768 
(20.5.86). 

4. Pensjonsforholdene i vegarbeidsdriften. 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 142, 
S. tid. 2768 (20.5.86). 

5. Regulering av pensjonene i Statens Pen
sjonskasse. 

(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 8 Regule
ringsprinsipper i offentlige tjenestepen
sjonsordninger. Leder Jan Debes.) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2178, Innst. S. 199, 
S.tid. 3117-3131 (10.6.86). (Jf. neste sak.) 
(2 forslag, l fra Tora Houg oversendt Pre
sidentskapet - se STORTINGSREPRE
SENTANTER Il sak 26, l forslag ikke bi
falt.) 

6. LønnsoppgjØret for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (Herunder regulering av lØ
pende pensjoner i Statens pensjonskas
se.) 
(Vedlegg: l. Protokoll nr. 1-4 fra forhand
lingene mellom staten og tjenestemen
nenes hovedsammenslutninger og Norsk 
Lærerlag. 2. Riksmeglingsmannens mø
tebok - tidsrommet 23. april- 22. mai 1986.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 262, 
S.tid. 3697-3699 (20.6.86). (Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Age Ramberg om hvorfor Fi
nansdepartementet ikke tillater Statens 
Pensjonskasse å bygge opp fonds, S.tid. 
485-486 (13.11.85) 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
oppjustering av statspensjonistenes pen
sjoner, S.tid. 728 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Helen Bøsterud, framsatt av 
Jørgen Kosmo, om justisministeren stiller 
seg bak den personalpolitikk som er ut
øvet overfor beredskapstroppen ved Oslo 
Politikammer, S.tid. 2023-2024 (12.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov av 29. juni 1951 nr. 34 om 
tillegg til lover av 13. desember 1946 om l) 
Krigspensjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjo
nering for militærpersoner. 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 358, Innst. O. 73, 
O.tid. 463 (18.6.86), Besl. O. 80, L.tid. 47 
(21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 



Statens personalpolitikk -572-

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av invaLide

pensjonerte 
1505 TiLskudd til tjenestemanns 

organisasjonenes opplysnings- og 
utviklingsfond 

1506 4506 Statens pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 TiLskudd til Statens Pensjons

kasse og pensjonsordningen for 
apoteketaten 

(l forslag fra Anne-Lise Bakken over
sendt Regjeringen, se REGJERING EN 
OVERSENDT 1.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Grete Knudsen om en perso

nalpolitisk utviklingsplan i forbindelse 
med fornyelsesarbeidet innen statsfor
valtningen. 
S.tid. 2595-2610 (19.3.87). 

2. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1985 - 30. 
juni 1986. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1986 
over konstitueringar i embete og over 
mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S.tid. 79, Innst. S. 122, 
S.tid. 2948 (8.4.87). 

3. PensjonaT frå statskassa. 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 149, 
s. tid. 3237-3238 (15.5.87). 

4. Endringar av medlemskap i Statens Pen
sjonskasse. 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2832, Innst. S. 150, 
S.tid. 3238 (15.5.87). 

5. Samordning av tjenestepensjon med til
leggspensjon fra folketrygden opptjent 
ved forskjellige personer. (Fiktivfordel, 
enkepensjoner.) 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 165, 
S.tid. 3488-3498 (27 .5.87). 

6. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. 

(Vedlegg: l. Protokoll av 7. mai 1987. 2. 
Protokoll av 25. juni 1986. 3. Protokoll av 
24. april 1987 .) 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 210, 
S.tid. 3781-3784 (4.6.87) 
(2 forslag, hvorav l trukket tilbake, l ikke 
bifalt.) 
(Jf. FOLKETRYGD Il, sak 6.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om uro 

blant statspensjonister pga. pensjons
grunnlaget, S.tid. 999 (26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om re
gulering av de statsansattes pensjoner, 
S.tid. 1001 (26.11.86). 

3. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn om 
samordninger av de tidligere statsansat
tes pensjoner, S.tid. 1633 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om når den så
kalte etterslepssaken for statspensjoniste
ne vil bli forelagt Stortinget, S.tid. 2016 
(21.1.87). 

5. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om finan
siering av tjenestepensjonsordningen i 
staten, omtalt i årsberetningen for Statens 
Pensjonskasse for 1984, S.tid. 2537-2538 
(11.3.87). 

6. Sp.spm. frå Hatlgrim Berg om medlem
skap i Statens Pensjonskasse for orkester
medlemmene ved Den Norske Opera, 
S.tid. 3008-3009 (29.4.1987). 

7. Sp.spm. frå Hatlgrim Berg om å likestilla 
norske kulturutøvarar med omsyn til per
misjonsreglane for statstilsette, S.tid. 3009 
(29.4.1987). 

8. Sp.spm. fra Grete Knudsen, framsatt av 
Ashild Hauan om etterslepet for stats
pensjonistene, S.tid. 3026-3027 (29.4.1987). 

9. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Helga Haugen, om etterslepet for stats
pensjonister og spørsmålet om enkepen
sjon og andre såkalte nullpensjonister, 
S.tid. 3364-3365 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om 

pensjonsordning for apoteketaten. 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 83, Innst. O. 23, O.tid. 
103-104 (6.2.87), Besl. O. 34, L.tid. 29 
(13.2.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av invalide

pensjonerte 
1505 Tilskudd til tjenestemanns

organisasjonenes opplysnings- og 
u tvi kl ingsfond 

1506 4506 Statens Pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for 
apoteketaten 

(l forslag om innsparing av lønnsmidler 
bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Pål Atle Skjervengen datert 

15. oktober 1987 om uavhengig gransking 
av de offentlige pensjonsordninger. 
Dok. 8:4, ref. S.tid. 117, Innst. S. 21, S.tid. 
1296-1302 (2.12.87). 
(l forslag- ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 1.) 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1531 Tilskudd 
til Statens Pensjonskasse og Pensjons
kassen for apoteketaten.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 937, Innst. S. 57, S.tid. 
1592 (9.12.87). 

3. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 134, 
S.tid. 2578 (17.3.88) og tilbakesendt komi
teen. 
(Jf. neste sak.) 

4. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 149, 
S.tid. 2716- 2723 (24.3.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Carl 

I. Hagen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. (Regulering av pensjo
nene i Statens Pensjonskasse, økte låne
muligheter for statsansatte til kjØp av bo
lig.) 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, 
S.tid. 2766- 2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

6. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1986-30. 
juni 1987. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1987 
over konstitueringar i embete og over 
mellombels oppretta stillingar.) 
St.meld. 6, ref. S. tid. 335, Innst. S. 150, 
S.tid. 2899- 2900 (13.4.88). 

7. PensjonaT frå statskassa. 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar.) 
St.prp. 70, ref. S .tid. 2599, lnnst. S. 153, 
S.tid. 3033 (21.4.88). 

8. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Opprettelser og inndragninger av stil
linger i Samferdselsdepartementet, Sta
tens edruskapsdirektorat, Rusmiddeldi
rektoratet, Helsedirektoratet, Statens næ
ringsmiddeltilsyn, Statens ernæringsråd 
og Fiskeridirektoratets kontrollverk.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 234, 
s. tid. 3632- 3636 (30.5.88). 

9. Forslag fra Carl I. Hagen om at Stortinget 
ved tar en beklagelse over manglende be
klagelse fra Forbruker- og administra
sjonsminister Anne Lise Bakken i Stor
tingets møte 7. juni 1988. 
Dok. 8:44, ref. S.tid. 4060-4061 (8.6.88), og 
trukket tilbake av forslagsstilleren. 
(Jf. Ill, sak 12.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om en ut

redning om hvor høye de offentlige pen
sjoner ville ha vært om de var blitt forval
tet slik de private pensjonskasser gjør det, 
s. tid. 61-62 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om straff 
for ikke å oppgi til ligningsmyndighetene 
forskjell mellom markedsverdi og leiever-
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di for leie av bolig fra arbeidsgiver, S.tid. 
106 (21.10.87). 

3. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om poli
tianmeldelse av leietakere i statens boli
ger dersom de ikke oppgir til lignings
myndighetene at leien ligger langt under 
markedsleien, S.tid. 722-723 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om an
vendelse av samordningslovens § 23 nr. 2 
overfor enker, S.tid. 1584 (9.12.87). 

5. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om en ny 
vurdering av en ansettelsessak ved en 
ungdomsskole i Skien, S.tid. 2051 (27.1.88). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tilba
kemelding til Stortinget om utbetaling av 
enkepensjon fra Statens pensjonskasse 
etter samordningsloven, S.tid. 2097 
(3.2.88). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om når 
sak om samordning for enker i Statens 
Pensjonskasse med egen opptjent til
leggspensjon fra folketrygden ventes fer
digbehandlet, S. tid. 2187-2188 (17.2.88). 

8. Gr.spm. fra Borghild Røyseland om be
handling av aldersgrenseutvalgets inn
stilling, S.tid. 2195-2197 (17.2.88). 

9. Sp.spm. fra Marit Wikholm om unngåelse 
av bestemmelsen om kvotering i den nye 
hovedavtalen ved inngåelse av lokale li
kestillingsavtaler, S.tid. 2469-2470 (2.3.88). 

10. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om pen
sjonsrett for etterlatte i samboerforhold, 
s. tid. 2625-2626 (23.3.88). 

11. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om inn
stilling av en mann til ledig res.kap. stil
ting til tross for at menighetsråd, prost og 
biskop hadde innstilt på en kvinnelig sø
ker, S.tid. 3343-3344 (11.5.88). 

12. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik om statsråd Anne-Lise Bak
kens håndtering av saken vedrørende 
lØnnsfastsettelsen for Postsparebankens 
nye sjef, S.tid. 3923-3931 (7.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring av det hØyeste pensjonsgrunnlag 

etter lov av 28. juli 1949 nr. 26om Statens 
Pensjonskasse. 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 103, Innst. O. 30, 0.
tid. 206-207 (14.12.87), Besl. O. 38, L.tid. 24 
(17.12.87). Lov av 8. januar 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
1502 Velferdstiltak 
1504 Engasjementer av invalidepensjo

nerte 
1505 Tilskudd til tjenestemannsorgani

sasjonenes opplysnings- og utvik
Lingsfond 

1506 4506 Statens Pensjonskasse 
1530 Pensjoner av statskassen 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for apotek
etaten 

1532 Arbeidsgiveravgift til folketryg
den 

1632 Boliglån til statsansatte 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1988 

under Forbruker- og administrasjonsde
partementet. (Kap. 1531 Tilskudd til Sta
tens Pensjonskasse og Pensjonsord
ningen for apoteketaten.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 796, lnnst. S. 42, S.tid. 
1671 (7.12.88). 

2. Pensjonstilhøva ved AlS Kongsberg V å
penfabrikk. 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 162, 
S.tid. 3596 (19.5.89). 

3. Pensjonar frå statskassa. 
(Vedlegg: Mellombels pensjonar. Vedlegg 
til innst.: Brev av 3. mai 1989 vedr. vart
penger til tidligere ansatte ved Horten 
Verft, hvor denne del av St.prp. 68 trek
kes tilbake.) 
St.prp. 68, ref. S.tid. 2946, 3579, Innst. S. 
186, S.tid. 3782 (24.5.89). 

4. Embetsutnemningar m.m. l. juli 1987 - 30. 
juni 1988. 
(Vedlegg: l. Embetsutnemningar. 2. Opp
gåve frå departementa pr. 30. juni 1988 
over konstitueringar i embete og over 
mellombels oppretta stillingar.) 
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St.meld. 6, ref. S.tid. 162, Innst. S. 260, 
S.tid. 4917-4918 (17.6.89). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om når 

stortingsmeldingen om Statens pensjons
kasse vil komme, S. tid. 83 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om statlige eta
ter som benytter eksterne « headhunter
byråer» ved jakt på nye ledere, S. tid. 768 
(10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av innstillingsråd utenfor departementet 
ved ansettelse av dommere, S.tid. 2222 
(11.1.89). 

4. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om når en 
stortingsmelding om statspensjonene og 

samordningsreglene vil komme, S. tid. 
3779 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
L Endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om 

Statens Pensjonskasse. (Lovfesting av av
talefestet førtidspensjonering.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 183, Innst. O. 37, 0 .
tid. 264-265 (16.3.89), Besl. O. 52, L.tid. 43 
(30.3.89). Lov av 21. april1989. 

2. Endring i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om 
Pensjonsordning for apoteketaten. (Avta
le om førtidspensjon.) 
Ot.prp. 89, ref. O.tid. 717, Innst. O. 111, 0.
tid. 838-839 (6.6.89), Besl. O. 129, L. tid. 96 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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STATSADMINISTRASJON 

Omfatter bl.a.: Folkeregistrene,fortrolige dokumenter, Rasjonaliseringsdirektoratet, Regjerings
advokaten, Statens datasentral, Statens forvaltningstjeneste, Statistisk Sentralbyrå. 
Se også: DEPARTEMENTER, STATENS LØNNSPOLITIKK, STATENS PERSONALPOLI
TIKK, STATSEIENDOMMER, STATSFORVALTNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Forbruker- og administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statens Rasjonaliserings-

direktorat 
2490 5490 Statens datasentral for 

administrativ databehandling 
1614 4614 Ligningskontorene og folke

registrene 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrå 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fell.esbevilgning for 
representasjon 

4. Omgjøring av Statens datasentral for ad
ministrativ databehandling (SDS) til hel
eid statlig aksjeselskap, kap. 1507 Statens 
datasentral as. 

(Vedlegg til St.prp. l. Tillegg 3: l. Utkast 
til vedtekter for Statens Datasentral as. 2. 
Spørsmålet om omgjØring av Statens da
tasentral for administrativ databehand
ling (SDS) til heleid statlig aksjeselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 3, Budsjett-innst. S. 2. 
Tillegg l, S.tid. 1295-1296 (4.12.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1985 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1508 Forvalt
ningstjenestene - merutgifter pga. økte 
portoutgifter og kap. 1512 Eiendomsfor
valtning - restaurering av Regjeringens 
representasjonsbolig i Parkveien 45 i 
Oslo.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 809, Innst. S. 41, S.tid. 
1580 (11.12.85). 

2. Statens Rasjonaliseringsdirektorats or
ganisasjon og virkeområde. 
St.prp. 99, ref. S.tid. 2943, lnnst. S. 235, 
S.tid. 3694-3697 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om radikal 
nedgang i mengda med frimerke frå en
kelte offentlege instansar og etatar til 
Tubfrim, S.tid. 2340-2341 (9.4.86). 

2. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om bedre ruti
ner ved beregninger som gjØres i Stati
stisk Sentralbyrå, bl.a. for årsinntekter i 
primærnæringene, S.tid. 2961 (4.6.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Forbruker- og administrasjons
departementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Foroaltningstjenestene 
1509 4509 Statens Rasjonaliserings-

direktorat 
1614 4614 Ligningskontorene og 

folkeregistrene 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrå 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 

Budsjett-kap.: 
103 Regjeringens fellesbevilgning 

for representasjon 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Grete Knudsen om en sam

ordning av statlige virksomheters bruk av 
EDB, S.tid. 312-313 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å slutte å 
bruke fyringsolje fra Shell i regjerings
bygget, S.tid. 801-802 (19.11.86). 

3. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om korrigering fra statsråden av 
opplysninger om bruk av fyringsolje fra 
Shell i Regjeringskvartalet, S.tid. 1002-
1003 (26.11.86). 

4. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om å få offent
lig statistikk raskere ut, S. tid. 1629 
(l 0.12.86). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en stat
lig boikott av oljeselskapet Shell, pga. de
res forretningsvirksomhet i SØr-Afrika, 
S.tid. 2652-2653 (25.3.87). 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Foroaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult, Direktoratet for 

forvaltningsutvikling 
1614 4614 Ligningskontorene og folke

registrene 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrå 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

415 3415 Regjeringsadvokaten 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp 
m. fl. 
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Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 

Budsjett-kap.: 
103 Regjeringens fellesbevilgning for 

representasjon 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 

kap. 21 Statsrådet og kap 1614 Lignings
kontorene og Folkeregistrene. (LØnn og 
godtgjørelser.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 937, Innst. S. 49, S.tid. 
1563 (7.12.87). 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1508 Forvalt
ningstjenestene.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 937, Innst. S. 57, S.tid. 
1592 (9.12.87). 

3. Løyving til gjennomføring av avtale om 
fotokopiering i statsadministrasjonen. 
St. prp. 41, ref. S.tid. 937, Innst. S. 41, S.tid. 
1630 (10.12.87). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets forvaltning av statens interes
ser i Statens Datasentral AlS i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 108, S.tid. 2473 
(2.3.88). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om statlig 

boikott av oljeseLskapet Shell, S.tid. 110-
lll (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å flytte 
statlige arbeidsplasser til Røros, S.tid. 
2273 (24.2.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Videreføring av arbeidet med utredning 

av datasystemer i skatteetaten m.m. (Bev. 
under kap. 1614 Ligningskontorene og 
folkeregistrene.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 578, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 797-838, 
848 (17 .11.88). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over nybygg ferdig 
under Statens bygge- og eiendomsdirek
torat i 1987. 3. Oversikt over de ulike tilta
kene i Handlingsplan for likestilling for 
perioden 1986-90, fordelt på det enkelte 
fagdepartement. Særskilt vedlegg: Staten 
fornyer seg. (Oppfølging og gjennomfø
ring av fornyelsesprogrammet 1987).) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1508 4508 Forvaltningstjenestene 
1509 4509 Statskonsult. Direktoratet for 

forvaltningsutvikling 
1614 4614 Ligningskontorene og folkeregist

rene 
1620 4620 Statistisk Sentralbyrå 
(Jf. Il, sak 1.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
415 3415 Regjeringsadvokaten 

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

103 Regjeringens fell.esbevilgning for 
representasjon 

U. Alminnelige saker: 
l. Perspektiver og reformer i den økonomis

ke politikken. 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving till991 og 1995. 2. De offentlige utgif-

ter fram til 1991. Særskilt vedlegg: Den 
nye staten. Program for fornyelse av stats
forvaltningen (mai 1987).) 
St.meld. 4 (1987-88), ref. S.tid. 31 (1987-88), 
lnnst. S. 14, S.tid. 1435-1479 (2.12.88). 
(Jf. l, sak 2.) 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1988 
under Forbruker- og administrasjonsde
partementet. (Kap. 1508 Forvaltningstje
nestene.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 796, Innst. S. 42, S.tid. 
1671 (7.12.88). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 1614 Ligningskontorene og folkere
gistrene. 
St.prp. 37B, ref. S.tid. 998, Innst. S. 55, 
S.tid. 1852 (12.12.88). 

4. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets forvaltning av statens interes
ser i Statens Datasentral AlS i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 129, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

5. Utskifting av telefonsentral ved Oslo lig
ningskontor og folkeregister. 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 202, 
S.tid. 3829 (26.5.89). 

6. Etablering av Maritimt A/A-register. 
St.prp. 119, ref. S.tid. 3694, Innst. S. 263, 
S.tid. 4796 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utflytting 

av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo
området, S.tid. 2289 (18.1.89). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Regje
ringen vil overveie en statlig boikott av 
Shell i Norge, S.tid. 2502 (1.2.89). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om orga
niseringen av informasjonssystemet Da
tabaser for offentlige publikasjoner 
(DOP), S.tid. 3475-3476 (10.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om offisiell statistikk og Statistisk 

Sentralbyrå (statistikkloven). 
(Vedlegg: Brev 9. august og 17. august 
1988 fra Statistisk Sentralbyrå om NOU 
1988: 19. Høringsuttalelse. Særskilt ved
legg: NOU 1988: 19 Lov om offisiell statis-
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tikk og Statistisk Sentralbyrå. Leder Ei
vind Erichsen.) 
Ot.prp. 58, ref. O.tid. 352, Innst. O. 97, 0.
tid. 731-741 (5.6.89), Besl. O. 117, L.tid. 85-
86 (12.6.89), Besl. L. 9, O.tid. 841 (16.6.89), 
Besl. O. 132, ref. L.tid. 97 (16.6.89). Lov av 
16. juni 1989. 

Statsadministrasjon 

(5 forslag i Odelstinget, hvorav 4 bifalt, 
henholdsvis l fra Tora Aasland Houg og 3 
fra Marit Nybakk. 2 forslag i Lagtinget, 
hvorav l fra Inger Koppemæs pva. H, KrF 
og Sp bifalt.) 
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STATSBANKER 

Se også: BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATSLÅN, 
LANDBRUK, FISKERIER, INDUSTRI, DEN NORSKE STATS HUSBANK, STUDIEFINAN
SIERING. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra sta.tsbm~kene 
5606 Renter fra Kolfl.munalbanken 

ev grunnkjøpslån 
5622 Aksjer i Den Norske 

Industribank AlS 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2411 Statens landbruksbank 

D. Alminnelige saker: 

l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 
utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen til statsbankene og Den nors
ke stats oljeselskap a.s. 
St. prp. 14, Innst. S. 19, ref. S.tid 468, S.tid. 
805-806 (25.11.85). 

2. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1983. 
(5 vedlegg om virksomheten, regnskapet, 
retningslinjer for utlånsvirksomheten, re
ferat fra møte i Rådet og lO tabellvedlegg.) 
St.meld. 97 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 47, S.tid. 18371841 (10.1.86). 

3. Statens Fiskarbanks virksomhet i regn
skapsåret 1984. 
(5 vedlegg om virksomheten, regnskapet, 
retningslinjer for utlånsvirksomheten, re
ferat fra møte i Rådet og lO tabellvedlegg.) 

St.meld. 14, ref. S.tid. 47, 1u.nst. S. 47, 
S.tid. 1837-1841 (!0.1.86). 

4. Verksemda tir Den Norske Industribank 
AJS i. 1984. 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen - se REGJERING EN OVER
SENDT l.) 
St.meld. 21, ref. S.tid. 491, Innst. S. 97, 
S.tid. 1999-2004 (11.2.86). 

5. Virksomheten i Statens Landbruksbank i 
1984. 
(Vedlegg: l. Årsmelding fra Statens 
Landbruksbank. 2. Landbruksbankens 
regnskap 1984. 3. Utskrift av protokoll for 
bankrådsmøte i Statens Landbruksbank 
12. og 13. mars 1985.) 
St.meld. 96 (84-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
116, S.tid. 2426-2435 (17.4.86). 

6. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1984. (De enkelte statsban
kers virksomhet i 1984.) 
(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

7. Verksemda til Den Norske Industribank 
AlS i 1985. 
(6 vedlegg vedr. verksemda.) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 2875, Innst. S. 202, 
S.tid. 3155-3156 (12.6.86). 
(l forslag framsatt - ikke bifalt.) 

8. Verksemda til Noregs Kommunalbank i 
1985. 
St.meld. 52, ref. S.tid. 2875, Innst. S. 201, 
S.tid. 3156-3157 (12.6.86). 

9. Virksomheten til Den Norske Stats Hus
bank i 1983 og 1984. 
St.meld. 42, ref. S.tid. 2637, lnnst. S. 269, 
S.tid. 3716-3725 (20.6.86). 
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10. Frafall av fordringer på ikke avdragsplik
tige nedskrivningsbidrag i Husbanken og 
stønadsZån i Landbruksbanken. 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 247, 
S.tid. 3725 (20.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 28. april 1972 om Statens 
Fiskarbank. 
(Bortfall av tinglysningssamtykke for ob
ligasjoner med prioritet etter Fiskarban
kens.) 
Ot.prp. 5, ref. O. tid. 3, lnnst. O. 4, O.tid. 61-
62 (10.12.85), Besl. O. 14, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1987. (Innvilgnings
rammene.) 
(Vedlegg: l. Finanspolitiske indikatorer. 
2. Nærmere om beregningstekniske fram
skrivinger til 1995. 3. Tabeller. Særskilt 
vedlegg til Budsjett-innst. S. 1: Mind
retallsforslag.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. 
I, S.tid. 335-533 (fmansdebatten 5.-6.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, hvor
av 5 bifalt, 32 ikke bifalt, l forslag fra 
Arent M. Henriksen og l fra Anders Tal
leraas oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjøpslån 
3. Revidert nasjonalbudsjett 1987. (Innvilg

ningsrammene.) 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3343, Budsjett-innst. 
S . IV, S.tid. 4161-4214 (12.6.87). 
(Mistillitsforslag fra Carl l. Hagen inntatt i 
innst., men ikke fremmet under debatten. 
Mistillitsforslag fremmet under debatten 
av Jan P. Syse på vegne av Høyre og Kris
telig Folkeparti ble med 89 mot 68 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Arent M. Hen
riksen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. Il, sak 3.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen tiZ statsbankene og Den nors
ke stats oljeselskap a.s 
St.prp. 27, ref. S.tid. 788, Innst. S. 26, S.tid. 
1563-1564 (8.12.86). 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1985. (Kredittmeldingen.) 
(De enkelte statsbankers og Folketrygd
fondets virksomhet.) 
(Vedlegg l. Nærmere om de enkelte stats
lån i 1985. 2. Retningslinjer for bevilgning 
av boliglån gitt av representantskapet i 
Norges Bank. 3. Forskrifter om pensjons
ordning for sentralbanksjefen og vise
sentralbanksjefen. 4. Forskrifter om den 
norske krones kursordning og om end
ringer i kursleiet. 5. Brev fra Norges Bank 
til Finansdepartementet av 4. april 1986 
om Norges Banks distriktsavdelinger. 6. 
Brev fra Norges Bank til Finansdeparte
mentet av 24. september 1986 om lønns
oppgjøret i Norges Bank og boliglånsvil
kårene.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1920, Innst. S. 118, 
S.tid. 2780-2806 (2.4.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Redu
serte innvilgningsrammer.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, lnnst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

W. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om samord

ning av låne- og tilskuddsrammene for 
Husbanken og KommunaZbanken i for
bindelse med alternative boformer i eld
reomsorgen, S.tid. 2229 (11.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 5. februar 1965 nr. 2 om 

Statens Landbruksbank og i visse andre 
lover. (Avvikling av rådene i Statens 
Landbruksbank, Distriktenes utbyg
gingsfond og Statens Fiskarbank.) 
Ot.prp. 57, ref. O.tid. 248, lnnst. O. 70, O. 
tid. 439-440 (29.5.87), Besl. O. 75, L.tid. 81 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Nasjonalbudsjettet 1988. (Innvilgnings
rammene.) 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. Særskilt ved
legg til Budsjett- innst. S. 1: Mindretalls
forslag.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 337-524 (fi
nansdebatt 4.11.-5.11.87). 
(33 forslag framsatt under finansdebatten, 
hvorav l om innføring av statsskatt for 
statsbankene ble bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjØpslån 

U. Alminnelige saker: 
l. Kredittpolitikken, valutapolitikken _ og 

Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 197 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

2. Forslag fra Arent M. Henriksen datert 11. 
mai 1988 om etablering av en Statens For
retningsbank gjennom ~ØP av majori
tetsinteresser i Den norske Creditbank. 
Dok. 8:35, ref. S.tid. 3407, lnnst. S. 317, 
S.tid. 4397-4401 (13.6.88). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Nasjonalbudsjettet 1989. (Innvilgnings

rammene.) 
(Vedlegg: l. Beregningsgrunnlaget for 
statlig næringsstøtte. 2. Tabellvedlegg. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. 1: 
Mindretallsforslag.) 
St.meld. l (unntatt kap. 8), ref. S.tid. 33, 
Budsjett-innst. I (finansinnstillingen), 
S.tid. 527-738 (fmansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor
av l om innvilgningsrammene i Husban
ken bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjØPslån 

n. Alminnelige saker: 
l. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 

Norges Banks og Kredittilsynets virksom-

het i 1986. (De enkelte stats bankers og fol
ketrygdfondets virksomhet 1986.) (Ved
legg: l. Nærmere opplysninger om de en
kelte statslån som ble tatt opp i 1986. 2. 
Redegjørelse fra Norges Bank og Kredit
tilsynet. Undersøkelsene omkring avvi
kene i kredittmarkedsstatistikken i 1986. 
3. Norges Banks retningslinjer for bevilg
ning av boliglån.) 
St.meld. 40 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), lnnst. S. 124, S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1987. (Kredittmeldingen.) (De enkel
te statsbankers og folketrygdfondets virk
somhet 1987.) 
St.meld. 26, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 125, 
S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å sette 

ned renta i Husbanken, Kommunalban
ken og andre statsbankar med sikte på 
auke i investeringane og byggeverksem
da, S.tid. 2488-2489 (1.2.89). 
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STATSBEDRIFTER 

Omfatter bl.a.: Horten Verft, Kings Bay Kull Comp. AlS, Kongsberg Våpenfabrikk, Marinens 
Hovedverft, Olivin, Raufoss Ammunisjonsfabrikk AlS, Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AlS, Sulitjelma Bergverk AlS, Sydvaranger AlS. 
Se også: INDUSTRI, INDUSTRIUTBYGGING, KRAFTKREVENDE INDUSTRI, NORSK 
HYDRO AS, NORSK JE'R.NVERK AS, DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital 
i statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i 
statens forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 

962 AlS Kongsberg Våpenfabrikk 
969 Store Norske Spitsbergen 

Kulkompani AlS 
971 Fosdalens Bergverks-Aktie

selskab 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper 
under Industridepartementet 

3. Omgjøring av Statens datasentral for ad
ministrativ databehandling (SDS) til hel
eid statlig aksjeselskap, kap. 1507 Statens 
datasentral as. 
(Vedlegg til St.prp. l. Tillegg 3: l. Utkast 
til vedtekter for Statens Datasentral as. 2. 
Spørsmålet om omgjøring av Statens da
tasentral for administrativ databehand
ling (SOS) til heleid statlig aksjeselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 3, Budsjett-innst. S. 2. 
Tillegg l, S.tid. 1295-1296 (4.12.85). 

n. Alminnelige saker: 

l. Den videre drift av gruvene i Sulitjelma 
m.v. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 1563, Innst. 
S. 117, S.tid. 2153-2178 (11.3.86). 
(2 forslag vedrørende Sagmo Gruve tram
satt under debatten, l fra Kjell Helland ik-

ke bifalt og l fra Ingvald Godal bifalt mot 
2 stemmer.) 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1984. (Bemerkninger 
til AlS Horten Verft, AlS Olivin og Kings 
Bay Kull Comp. AlS.) 
Ref. S.tid. 809, Innst. S. 169, S.tid. 2966 
(4.6.86). 

3. Opprettelse av Medisinsk Innovasjon 
Rikshospitalet etter lov om visse statsbe
drifter m.m. 
St.prp~ 96, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 213, 
S.tid. 3131 (10.6.86). 

4. Risikokapital og fremtidsutsikter ved AlS 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 
St.prp. 80,' ref. S.tid. 2943, Innst. S. 229, 
S.tid. 3214-3222 (12.6.86). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
963 AlS Sydvaranger 

6. AlS Horten Verft. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 270, 
S.tid. 3726-3748 (20.6.86). 
(2 forslag fra Inger Koppernæs bifalt, l 
forslag fra Thor Knudsen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om fjerning 
av konkurransefortrinn enkelte offentlige 
bedrifter har i forhold til private, bl.a. for 
Postverkets budbiler), S.tid. 1280-1281 
(4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om tilfø
ring av statlig kapital til Raufoss Am
munisjonsfabrikker, S.tid. 2189-2190 
(12.3.86). 
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1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital 
i statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i 
statens forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Industridepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: l. Brev av 
25.11.86 fra Industridepartementet til ko
miteen med kopi av 2 brev av 30.10.86 fra 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani til 
departementet. 3 brev av 16.10.86, 21.11.86 
og 25.11.86 fra Industridepartementet til 
komiteen vedr. Sulitjelma Bergverk.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
963 AlS Sydvaranger 
969 Store Norske Spitsbergen 

Kulkompani AlS 
971 Fosdalens Bergverks-Aktieselskab 
972 Sulitjelma Bergverk AlS 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper 
under Industridepartementet 

3. AlS Sydvarangers datterselskaper. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1266, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1709-1722 
(12.12.86). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo oversendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
(Jf. Il, sakene 2 og 3.) 

n. Alminnelige saker: 
l. AlS Kongsberg Våpenfabrikk. (Midlerti

dig finansiering.) 
St.prp. 40, ref. S.tid. 981, Innst. S. 68, S.tid. 
1689-1707 (12.12.86). 
(Jf. Il, sak 8.) 

2. AlS Sydvaranger - tilskudd for tilretteleg
ging av ny virksomhet. 
St.prp. 29, ref. S.tid. 788, Innst. S. 66, S.tid. 
1709-1721 (12.12.86). 
(Jf. Il, sak 3, I, sak 3.) 

3. AlS Sydvarangers datterselskaper. 
St.prp. 31, ref. S.tid. 1266, Innst. S. 67, 
S.tid. 1709-1721 (12.12.86). 
(Jf. Il, sak 2, I, sak 3.) 

4. Riskrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1985. 

Ref. S.tid. 2065, Innst. S. 100, S.tid. 2553 
(16.3.87). 

5. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 968 Norsk Koksverk, kap. 972 
Sulitjelma Bergverk.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

6. Forslag fra Per-Kristian Foss, Inger Kop
pernæs og Harald U. Lied datert 17. feb
ruar 1987 om å åpne for privat risikokapi
tal i Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 
Dok. 8:15, ref. S.tid. 2365, Innst. S. 200 
(ikke-beh.), S.tid. 3635-3636 (2.6.87) 

7. Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AlS. (Reorganisering ved utskillelse av to 
heleide datterselskaper. Driftsstans i 
Svea.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Longyear
byen Arbeiderforening til stortingsrepre
sentant Svein Alsaker, datert 21. mai 
1987.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 221, 
S.tid. 3730-3742 (4.6.87). 

8. AlS Kongsberg Våpenfabrikk. (Omstruk
turering og refinansiering ved akkord.) 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 253, 
S.tid. 3933-3954 (10.6.87). 
(Jf. Il, sak 1.) 

9. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Statlig 
grunnkapital i Sør-Varanger Invest AlS.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om nedleg

gelse av ammoniakkfabrikken før Stor
tinget har behandlet koksverksaken, 
S.tid. 2527-2528 (11.3.87). 

2. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om at Rau
foss Ammunisjonsfabrikkers styre går inn 
for å etablere et datterselskap i Uddevalla, 
S.tid. 2732-2733 (1.4.87). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om deltakel
se fra Kongsberg Våpenfabrikk og Rau
foss Ammunisjonsfabrikker på våpenut
stillinger i Tyrkia, S.tid. 3007 (29.4.1987). 

4. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om Kongs
berg Våpenfabrikks alvorlige brudd på 
COCOM-reglene og hva Regjeringen kan 
gjØre for å hindre en ny skandale, S. tid. 
3173-3174 (13.5.1987). 

5. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hvor
for det var nødvendig med vedtektsbrudd 
og statlig maktdemonstrasjon på gene
ralforsamlingen i I. C. Piene & Søn, AJS, 
S.tid. 3182-3183 (13.5.1987). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital 
i statens forretningsdrift 

560:; Renter av statens kapital i 
statens forretningsdrift 

2. Endring av lØnnsbevilgninger for 1988 og 
økning av inntektsbevilgningene som fØl
ge av oppgjøret med Kongsberg V åpen
fabrikk AlS. 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 335, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 (20.11.87). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: l. Brev fra In
dustridepartementet til komiteen vedr. 
Bleikvassli Gruber. 4. Brev av 23.11.87 fra 
Industridepartementet til komiteen vedr. 
Bolterdalen-prosjektet ved Store Norske. 
5. Brev av 18.11.87 fra Industrideparte
mentetet til stortingsrepresentant Svein 
Alsaker med kopi av notat av l 7.11.87 fra 
Industridepartementet til stortingsrepre
sentant G. Skaug vedr. Store Norske og 
kopi av side 4 i Svalbardposten nr. 44 for 
1987. 6. Brev av 18.11.87 fra Store Norske 
til Svein Alsaker.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 

961 Raufoss AlS 
963 AlS Sydvaranger 
969 Store Norske Spitsbergen 

Kulkompani AlS 
971 Fosdalens Bergverks-Aktieselskab 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper 
under l ndustridep 

4. Forslag fra Per-Kristian Foss, Inger Kop
pernæs og Harald U. Lied datert 17. feb
ruar 1987 om å åpne for privat risikokapi
tal i Raufoss Ammunisjonsfabrikker. 
Dok. 8:15 (1986-87), ref. S.tid. 2365 (1986-
87), Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 

5. Den videre virksomhet i Sulitjelma. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.11.87 fra ko
miteen til departementet,og svarbrev av 
4.12.87 til komiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 704, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1853-1859 
(17.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningen m.v. under for

svarsbudsjettet for 1987. (Dekning av tap i 
forbindelse med akkordløsning ved 
Kongsberg Våpenfabrikk.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 117, Innst. S. 9, S.tid. 
295-312 (30.10.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. I sak l.) 

2. Sulitjelma Bergverk AlS. (Tilleggsbevilg
ning for 1987.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 335, Innst. S. 25, S.tid. 
1465-1466 (4.12.87). 

3. Forslag fra Hans J. Røsjorde datert 14. ok
tober 1987 om salg av aksjer i Norsk Hyd
ro als og Norol. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Industride
partementet til komiteen, datert 10. de
sember 1987. Brev fra Olie- og energide
partementet til komiteen, datert 16. no
vember 1987.) 
Dok. 8:3, ref. S.tid. 92, Innst. S. 71, S.tid. 
1797-1803 (16.12.87). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

4. Salg av statenS aksjer i Norsk Olje a.s. (Til 
Statoil.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 704, Innst. S. 67, S.tid. 
1797-1804 (16.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

5. Likviditetstilskudd til Norsk Koksverk 
AlS. 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2114, Innst. S. 99, 
S.tid. 2207-2215 (18.2.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

6. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Industridepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1986. 
Ref. S.tid. 2010, Innst. S. 114, S.tid. 2474 
(2.3.88). 

7. Omstrukturering ved AlS Horten Verft og 
AlS Kongsberg Våpenfabrikk. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 163, 
S.tid. 3136- 3155 (3.5.88). 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 forslag 
henholdsvis fra Ingvald Godal og Hanna 
Kvanmo oversendt Regjeringen- se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 
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8. Forslag fra Hanna Kvanmo i tilknytning 
til St.prp. nr. 113 1987-88 om Rana og 
Norsk Jernverk AS. (Opprettholdelse av 
den malmbaserte produksjonen mens ny 
smelteteknologi utvikles. Skrapbasert 
stålproduksjon ved Christiania Spiger
verk.) 
Dok. 8:40, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 302, 
S.tid. 4063-4117 (9.6.88). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
(Jf. neste sak.) 

9. Rana og Norsk Jernverk AS. (Omstruktu
rering av Norsk J em verk A/S og omstil
lingstiltak i Rana.) 
(Vedlegg til st.prp.: l. Aksjer i dattersel
skaper og andre selskaper pr. 27.12.1987. 
2. Styrets innstilling av 3.11.1987. 3. Utta
lelse fra bedriftsforsamlingen av 
11.11.1987. Vedlegg til innst.: Brev av 
2.6.88 og 3.6.88 fra Næringsdepartementet 
til energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 303, 
S.tid. 4063- 4120 (9.6.88). 
(14 forslag framsatt under debatten, hvo
rav 12 ikke bifalt og 2 oversendt Regje
ringen, henholdsvis fra Kåre Kristiansen 
og Hanna Kvanmo- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. sakene 8 og 10.) 

10. Avvikling av driften ved Norsk Koksverk 
AlS. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 304, 
S.tid. 4063-4121 (9.6.88). 

(2 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) (Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen, 

framsatt av Marit Nybakk om å be statlige 
oppnevnte representanter til styrene i 
bedrifter hvor staten har eierinteresser 
medvirke til at bedriften inngår likestil
lingsavtale, S. tid. 2457 (2.3.88). 

2. Sp.spm. fra Svein Alsaker om fortrolige 
opplysninger til Statens forhandlingsut
valg for nye industritiltak etter at Odd 
Gøthes bok er utkommet, S.tid. 2608-2609 
(23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 4. juni 1976 nr. 59 om ak

sjeselskaper og i visse andre lover om an
sattes rett til representasjon i selskapers 
styrende organer. (Endr. i lov om visse 
stats bedrifter.) 
(Vedlegg: l. Høringsinstanser som avga 
uttalelse. 2. Departementets lovutkast. 
Særskilt vedlegg: NOU 1985: l Videreut
viklingen av bedriftsdemokratiet. Leder 
Olaf Brubakken.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 230, Innst. O. 67, 0.
tid. 693-709 (26.5.88), Besl. O. 84, L.tid. 97-
99 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 
( 4 forslag i Odelstinget, l i Lagtinget -
ingen bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5491 Avskriving på statens kapital i 
statens forretningsdrift 

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet. 
(Vedlegg til innst.: 3. og 4. Brev av 23.11.88 
og 24.11.88 mellom komiteen og departe
mentet, ved statsråden vedr. Store Nors
ke Spitsbergen Kulkompani A/S og 5. 
Brev av 28.11.88 fra departementet ved 
statsråden til komiteen vedr. Bonitas-

gruppen og vurdering av fortsatt berg
verksdrift i Sulitjelma.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 

961 Raufoss AlS 
963 AlS Sydvaranger 
969 Store Norske Spitsbergen Kulkom-

pani AlS 
971 Fosdalens Bergverks-Aktieselskab 
972 Sulitjelma Bergverk AlS 
975 Kings Bay Kull Comp. AlS 

5660 Utbytte på aksjer i selskaper 
under Næringsdepartentet 

(2 forslag fra Ragna Berget Jørgensen 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT L) 
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n. Alminnelige saker: 
l. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 

med Næringsdepartementets forvaltning 
av statens interesser i statsbedrifter, ak
sjeselskaper m.v. i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 134, S.tid. 3187 
(12.4.89). 

2. PensjonstilhØVa ved AlS Kongsberg V å
penfabrikk. 
St.prp. 78, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 162, 
S.tid. 3596 (19.5.89). 

3. Bedrifter hvor staten ved Næringsdepar
tementet har eierinteresser. (Utvikling i 
perioden 1984-89.) 
(Vedlegg: Oversikt over sammenset
ningen av styrer og bedriftsforsamlinger. 
Vedlegg til innst.: Brev av 6.6.89 fra Næ
ringsdepartementet, statsråden, til ener
gi- og industrikomiteen vedrørende 
Norsk Hydro og Raufoss.) 
St.meld. 58, ref. S.tid. 3694, Innst. S. 281, 
S.tid. 4783-4788 (15.6.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

4. Sulitjelma. (Bev. til sikrings-, stengings
og miljøtiltak. Omstillingsarbeidet i Faus
ke kommune.) 
(Vedlegg til innst.: Brever av 1.6., 8.6. og 
9.6.1989 vedr. forhandlinger mellom Suli
tjelma Bergverk A/S og N orsulfid AlS om 
fortsatt drift av Giken-gruven i begrenset 
omfang.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 3694, 4465, Innst. S. 
280, S.tid. 4788-4792 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om 

omstillingsarbeidet ved Fosdalen Berg
verk AlS i Verran og problemene kommu
nene vil få når malmforekomsten tar slutt 
i 1991, s. tid. 2282-2283 (18.1.89). 

2. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om at stats
bedrifter gjennom sitt medlemskap i Næ
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) in
direkte er med på å støtte borgerlige par
tier økonomisk, S.tid. 3158-3159 (12.4.89). 
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STATSBUDSJETTET 

Omfatter bl.a.: Den gule bok, finansdebatt, nasjonalbudsjettet, salderingsdebatt, statsregnska
pet. 
Se også: AKSJER, AVGIFTER, FINANSER, KREDI'ITPOLITIKK, PRISER, SKATTER, 
STATSLÅN. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Finansministerens redegjørelse for stats
budsjettet (finanstalen), S. tid. 38-4 7 
(14.10.85), S.tid. 271-455 (finansdebatten 6-
7.11.85), vedlagt protokollen. 

2. Nasjonalbudsjettet 1986. 
St.meld. l (vedlegg: Tabeller), ref. S.tid. 
4 7, Budsjett-innst. S. I (finansinnstillin
gen, særskilt vedlegg: Mindretallsforslag), 
S.tid. 271- 468 (finansdebatten 6-7.11.85), 
Budsjett-innst. S. Il (salderingsinnstil
lingen), S.tid. 1695-1800 (salderingsdebat
ten 19.12.85). 

3. Statsbudsjettet og trygdebudsjettet for 
budsjetterminen 1986. 
St.prp. l («Den gule bok»), (vedlegg: l. Ta
beller: Statsbudsjettet medregnet folke
trygden, 2. Tabeller: Statsregnskapet 
medregnet folketrygden for l. halvår, 3. 
Stillinger i staten). Ref. S.tid. 47, Budsjett
innst. S. I (finansinnstillingen, særskilt 
vedlegg: Mindretallsforslag), S.tid. 271-
468 (finansdebatten 6-7.11.85). 
(38 forslag framsatt under finansdebatten, 
derav ble l trukket tilbake og 33 ikke bi
falt. l forslag fra Carl I. Hagen, l forslag 
fra Arent M. Henriksen og l forslag fra To
ra Houg oversendt Regjeringen -se RE
GJERINGEN OVERSENDT 1.) 
St.prp. l. Tillegg 15 (salderingsproposisjo
nen, vedlegg: 1-4. Økning og nedsettelse 
av utgifter og inntekter, foreslått etter 
budsjettfremlegget 14. oktober 1985. 5-8. 
Økning og nedsettelse av utgifter og inn
tekter, under Stortingets budsjettbehand
ling. 9. Totale endringer i forhold til 
St.prp. nr. l (1985-86). 10. Oversikt over 
skatter og avgifter. 11. Oversikt over sal
dert budsjett 1986. Uttalelse fra de nordis
ke finansministre om den internasjonale 
økonomiske politikk og utvikling.) Bud
sjett-innst. Il (salderingsinnstillingen), 

S. tid. 1695-1800 (salderingsdebatten 
19.12.85). 
(13 forslag framsatt under salderingsde
batten, derav ble 11 ikke bifalt. 2 forslag 
fra Carl l. Hagen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
Budsjett-innst. Ill, S.tid. 1991 (11.2.86). 
(Jf. NORGES BANK- Il.) 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1986, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1986, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1986 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1986. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1983. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 271-468 (finans
debatten 6-7.11.85). (Under denne sak i fi
nansdebatten ble det satt fram 15 forslag, 
samtlige ikke bifalt.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, H andelsdeparte
mentet og Forbruker- og administrasjons
departementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: l. Oversikt 
over nybygg ferdig under Statens bygge
og eiendomsdirektorat i 1984. 3. Oversikt 
over de ulike tiltakene i Handlingsplan 
for likestilling for perioden 1986-90, for
delt på det enkelte fagdepartement. Sær
skilt vedlegg: Handlingsplan for likestil
ling 1986-1990.) 
Budsjett-innst. S . 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
(36 forslag framsatt under debatten, derav 
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ble 33 ikke bifalt. l forslag fra Anne-Lise 
Bakken oversendt Regjeringen -se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 

6. Omorganisering av Forbrukerrådet. 
St.prp. l. Tillegg 4. Budsjett-innst. S. 2, 
S.tid. 495-544 (14.11.85). 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Delegasjon av ar
beidsoppgaver fra Justisdepartementet. 
2. Oversikt over forslag til bevilgning til 
sivilt beredskap.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
(25 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 20 ikke bifalt. l forslag fra Kjellbjørg 
Lunde og l forslag fra Carl I. Hagen over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.). 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 620-671 
(18.11.85). 
(17 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 15 ikke bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
(23 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 15 ikke bifalt.) 

10. Endring av ordningen med prisnedskriv
ning for jordbruksvarer med frihandels
status og endring av proposisjonen om 
statsbudsjettet for 1986 under kap. 4150 
Til gjennomføring av jordbruksavtalen. 
St. prp. l. Tillegg nr. l (Vedlegg: l. Pris
nedskriving for levering av industrivarer 
med frihandelsstatus (jf. jordbruksavta
lens paragraf 10.5). 2. Brev fra Norges In
dustriforbund til Industridepartementet 
av 18.10.1985.) Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 
673-715 (19. 11.85). 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans- og tolldepartement og Departe
mentet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 729-774 
(21.11.85). 
(7 forslag framsatt under debatten, samt
lige ikke bifalt.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart, Forbruker- og administra
sjonsdepartementet, Kultur og viten
skapsdepartementet, Finans-og tolldepar
tementet, Landbruksdepartementet, Sam-

ferdselsdepartementet og Sosialdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: 2. Tilskudd 
over Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets budsjett til regulering av for
brukerprisene og Landbruksdepartemen
tets budsjett til gjennomføring av jord
bruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S. tid. 775- 804 
(22.11.85). 
(18 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 17 ikke bifalt.) 

13. Svalbardbudsjettet 1986. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over de 
viktigste forslag til direkte bevilgninger i 
Svalbardområdet for 1986 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett.) Bud
sjett-innst. S. 15, S.tid. 818-824 (26.11.85). 
(l forslag fra Per Aas oversendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l). 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Departementet for utviklingshjelp, Justis
og politidepartementet, Departementet 
for handel og skipsfart og Miljøvern
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Bosteds- og barnetillegg pr. 
1.7.1985. 2. Oversikt over fast organiserte 
stillinger · for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1986. 
Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Utetillegg fra 
1.1.1984 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m 1.7.1985. Vedlegg til St.prp. l for 
Miljøverndepartementet: Kartbilag l. Sta
tus 1.1.85 for landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 824-887 
(26.11.85). 
(117 forslag framsatt under debatten, der
av ble 111 ikke bifalt.) 

15. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1986 vedrørende utviklingshjelp under 
kapitlene 1212 (nytt), 1271 og 1299. 
St. prp. l. Tillegg 7. Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 824-887 (26.11.85). 
(Under behandlingen av disse kapitler 
med underposter ble det satt fram 8 for
slag, derav ble 7 ikke bifalt.) 

16. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
(Særskilt vedlegg til St.prp. l for Kom
munal- og arbeidsdepartementet: Til
skudd til kommuner og fylkeskommuner 
over inntektssystemet.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
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(84 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 77 ikke bifalt. 2 forslag fra 1\jell Bor
gen oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

17. Endringer i bevilgningsforslaget under 
kap. 553 Regional transportstøtte. 
St.prp. l. Tillegg 2. Budsjett-innst. S. 5, 
S.tid. 901-1008 (28.11.85). 
(Under behandlingen av dette kapitlet ble 
det satt fram 2 forslag, begge ikke bifalt.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved Norges Statsbaner har minst 
50 pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 3. Budsjettfor
slag for 1986 fra Statsbanene. 4. Budsjett
forslag for 1986 fra Postverket. 5. Bud
sjettforslag for 1986 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
(29 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 21 ikke bifalt.) 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Olje- og energi
departmentet: Tabelll-7 over kraftanlegg 
og overføringsanlegg. Særskilt vedlegg: 
Meddelte vassdragskonsesjoner. Tillatel
ser meddelt i 1984.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
(41 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 34 ikke bifalt.) 

20. Om den videre gjennomføring av Stats
kraftverkenes organisasjon. 
St.prp. l. Tillegg 8. Budsjett-innst. S. 8, 
S.tid. 1079-1158 (2.12.85). 

21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosialdeparte
mentet: Rammetilskudd til helse- og so
sialtjenesten i kommunene, jf. kap. 630.) 
(Sammen med St.prp. l ble forslag 
14.11.85 fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti om regulering av grunnbelø
pet og særtillegget i Folketrygden.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
(97 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 80 ikke bifalt. l forslag fra Gunn Vig
dis Olsen-Hagen ble oversendt Regje
ringen, se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

22. Omgjøring av Statens datasentral for ad
ministrativ databehandling (SDS) til hel
eid statlig aksjeselskap, kap. 1507 Statens 
Datasentral as. 
(Vedlegg til St.prp. l. Tillegg 3: l. Utkast · 
til vedtekter for Statens Datasentral as. 2. 
Spørsmålet om omgjøring av Statens da
tasentral for administrativ databehand
ling (SDS) til heleid statlig aksjeselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 3. Budsjett-innst. S. 2. 
Tillegg l. S .tid. 1295-1296 (4.12.85). 

23. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kultur- og viten
skapsdepartementet: Budsjettframlegg 
for 1985 frå Norsk Rikskringkasting. 
Særskilt vedlegg: Handlingsplan for barn 
og ungdom 1986.) 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
(107 forslag framsatt under debatten, der
av ble 78 ikke bifalt. l forslag fra Carl 
Fredrik Lowzow, Anne Enger Lahnstein, 
Tora Houg og Anneliese Dørum ble over
sendt Regjeringen, se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

24. Endring av budsjettframlegget for 1986 
under kap. 2476 Norsk rikskringkasting. 
(Ekstra utgifter til Melodi Grand Prix 
1986.) 
St.prp. l. Tillegg 6. Budsjett-innst. S. 12, 
S.tid. 1299-1407 (5.12.85). 

25. Endring av budsjettforslaget hva angår 
kap. 242 Statens videregående skoler. (Ny
bygg til Statens fagskole for fiskeindu
stri.) 
St. prp. l. Tillegg 13. Budsjett-innst. S. 12, 
S.tid. 1299-1407 (5.12.85). 

26. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1983. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning.) 
Budsjett-innst. S. 13 (vedlegg: Oppsum
mering av forslag fra mindretall angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) S. tid. 
1409-1475 (6.12.85). 
(34 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 33 ikke bifalt. l forslag fra Carl I. Ha
gen ble oversendt Regjeringen, se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 

27. Tilbakebetalingsordning for kjØreavgift 
betalt i utlandet. 
St. prp. l. Tillegg 9. Budsjett-innst. S. 13, 
S.tid. 1409-1475 (6.12.85). 
Jf. VEGTRAFIKK Il, l. 
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28. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende tollavgifter. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1476-1479 
(6.12.85). 

29. Endringer i forslaget til statsbudsjett un
der kapittel 111, Utenriksrepresentasjo
nen og kapittel 112, Særavtale i utenriks
tjenesten. 
St.prp. l. Tillegg 12, Budsjett-innst S. 3. 
Tillegg l, S.tid. 1583 (12.12.85). 

30. Fullmakt til å garantere for norske lå
neopptak i utlandet for lån i fre?nmed va
luta som gis av norske banker til bygging 
og ombygging av skip og borefartøyer ved 
norske verft (Byggelånsgarantiord
ningen). 
St.prp. l. Tillegg 11, Budsjett-innst. S. 6. 
Tillegg l, S.tid. 1595 (12.12.85). 

31. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1986. 
St.prp. l. Tillegg 14, Budsjett-innst. S. 10. 
Tillegg l, S.tid. 1639-1643 (i2.12.85). 
(l forslag fremsatt under debatten, ikke 
bifalt.) 

32. De garantiordninger som administreres 
av Garantiinstituttet for eksportkreditt 
(GIEK). 
St.prp. l. Tillegg 10, Budsjett-innst. S. 6. 
Tillegg 2, S.tid. 1695-1800 (19.12.85) 
(l forslag fremsatt under debatten, ikke 
bifalt.) 

33. Nasjonalbudsjettet for 1986 og salde
ringen av statsbudsjettet medregnet folke
trygden for 1986. 
Se sak 2 og 3. 

U. Alminnelige saker: 

l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1986. 
Innst. S. 2, S.tid. 228-240 (23.10.85). 

2. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1985. 
(Tabellvedlegg: l. Oversikt over endrin
ger i statsbudsjettet medregnet folketryg
den 1985. 2.-5. Øking og nedsettelse av ut
gifter og inntekter, vedtatt eller foreslått 
etter salderingen 18. desember 1984. 6. 
Oversikt over endringer i statens forret
ningsdrift. 7. Totale endringer i forhold til 
S Ill (1984-85). 8. Oversikt over skatter og 
avgifter. 9. Oversikt over statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for budsjett-ter
minen 1985. 10. Utgifter 1.-3. kvartal 1985 
fordelt etter programområder sammen
holdt med samme periode 1984. 11. Sta-

tens garantiansvar pr. 30. september 
1985.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1563, Innst. S. 83, 
S.tid. 1695-1790 (salderingsdebatten 
19.12.85). 

3. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjette!rminen 1984. (Anslagene for 
oljeinntektene.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 47, Innst. S. 96, S.tid. 
1991-1999 (11.2.86). 

4. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. (Regjeringen Willochs innstram
mingspakke.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 
(9 forslag framsatt under debatten - alle 
ikke bifalt. Da et forslag fra Anders Taller
aas på vegne av Høyre, Kristelig Folke
parti og Senterpartiet om Økning i bensin
avgiften ble ikke bifalt med 79 mot 78 
stemmer, erklærte statsminister Kåre 
Willoch at han ville innlevere Regje
ringens avskjedssøknad.) 

5. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1984. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 47, Innst. S. 210, S.tid. 
3070-3072 (9.6.86). 

6. Økonomisk redegjørelse av finansminis
teren. 
S.tid. 2890-2894 (30.5.86), finansdebatt 
S. tid. 3357-3434 (17 .6.86). (Jf. sakene 7 og 
8). 

7. Revidert nasjonalbudsjett 1986. 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 2975, Budsjett-innst. 
IV, finansdebatt S. tid. 3357-3434 (17 .6.86). 
(Jf. sakene 4, 6, og 8.) 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). (Jf. 
sak 4, 6 og 7.) 
(64 forslag framsatt under debatten -hvor
av 2 bifalt.) 

9. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen 1985. 
St.meld. 3A, ref. S.tid. 3222, Innst. S. 252 
(ikke-beh.), S.tid. 3357-3358,3458 (17.6.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Finansminister Gunnar Berges redegjØ

relse for statsbudsjettet (finanstalen). 
S.tid. 21-29 (6.10.86), S.tid. 335-526 (finans
debatten 5.-6.11.86). 

2. Nasjonalbudsjettet 1987. 
(Vedlegg: l. Finanspolitiske indikatorer. 
2. Nærmere om beregningstekniske 
framskrivinger til 1995. 3. Tabeller. Sær
skilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: Mind
retallsforslag.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 335-533 (fi
nansdebatten 5.-6.11.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, hvor
av 5 bifalt, 32 ikke bifalt, l forslag fra 
Arent M. Henrtksen og l fra Anders Tal
leraas oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sak 36.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjetterminen 1987. («Den gule 
bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden, 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1986, 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S. tid. 335-533 (fi
nansdebatten 5.-6.11.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, hvor
av 5 bifalt, 32 ikke bifalt, l forslag fra 
Arent M. Henriksen og l fra Anders Tal
leraas oversendt Regjeringen- se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sakene 37 og 38.) 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1987, C. Avgifter og tilskudd 
til folketrygden for 1987 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1987. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1984. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.). 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 335-545 (finans
debatten 5-6.11.86). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det satt fram 24 forslag, samtlige ikke bi
falt. Det ble ikke fattet vedtak om for
skuddsskattetrekk for 1987- jf. sak 35.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finansdepartementet, So-

sialdepartementet, Handelsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: l. Oversikt 
over nybygg ferdig under Statens bygge
og eiendomsdirektorat i 1985. 3. Oversikt 
over de ulike tiltakene i Handlingsplan 
for likestilling for perioden 1986-90, for
delt på det enkelte fagdepartement.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
(27 forslag framsatt under debatten -
ingen bifalt.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Oversikt over 
forslag til bevilgning til sivilt beredskap. 
2. Om tiltak iverksatt i henhold til lov om 
forkynnings- og beredskapstiltak. 3. Di
rektoratet for sivilt beredskap - Program
budsjettoversikt.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
(24 forslag framsatt under debatten, hvo
rav 4 forslag bifalt, l forslag trukket og 2 
forslag vedtatt oversendt Regjeringen, l 
fra Harald Ellefsen og l fra Bjørn Erling 
Ytterhorn - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 675-725 
(17.11.86). 
(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av 12 ikke bifalt, l trukket tilbake og l 
forslag fra Asle Amundsen oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
(18 forslag framsatt under debatten, derav 
17 ikke bifalt, l forslag fra Asle Amund
sen oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart, Forbruker- og administra
sjonsdepartementet, Kultur og viten
skapsdepartementet, Finans-og tolldepar
tement, Landbruksdepartementet, Sam
ferdselsdepartementet og Sosialdep arte
mentet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad-
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ministrasjonsdepartementet: 2. Tilskudd 
over Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets budsjett til regulering av for
brukerprisene og Landbruksdepartemen
tets budsjett til gjennomføring av jord
bruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
(18 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 17 ikke bifalt, l forslag fra Carl I. Ha
gen oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans- og tolldepartement og Departe
mentet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 
(21.11.86). 
(7 forslag framsatt under debatten, samtli
ge ikke bifalt.) 

11. Anvendelse av tilleggsbevilgning og jus
tering av budsjettet for 1987. (Materiellan
skaffelse og bygg og anlegg for å oppnå 
vekstmålsettingen.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 333, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 864-910 (21.11.86). 

12. Svalbardbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over de 
viktigste forslag til direkte bevilgninger i 
Svalbardområdet for 1987 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 917-926 
(25.11.86). 

13. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Departementet for utviklingshjelp, Justis
og politidepartementet, Departementet 
for handel og skipsfart og Miljøvernde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1987. 
Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg fra 1.2.1986 for tjenestemenn ved 
de stedlige representasjoner. 2. Utetillegg 
for eksperter f.o.m 1.9.1986. Vedlegg til 
St.prp. l for Miljøverndepartementet: 
Kartbilag l. Status 1.1.86 for landkart over 
polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
(67 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 65 forslag ikke bifalt, 2 trukket tilba
ke.) 

14. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1987 vedrørende utviklingshjelp under 
kapitlene 1210, 1211, 1212, 1270, 1271, 1274 
og 1299. 
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St.prp. l. Tillegg 4. Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 926-981 (25.11.86). 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
(Særskilt vedlegg til St.prp. l for Kom
munal- og arbeidsdepartementet: Til
skudd til kommuner og fylkeskommuner 
over inntektssystemet, og til St.prp. l for 
Miljøverndepatementet: Kartbilag.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
(79 forslag framsatt under debatten, derav 
l forslag bifalt, og l trukket tilbake.) 

16. Nytt støtte- og styringssystem for bedrif
ter for vernet arbeid. 
St.prp. l Tillegg 6, ref. S.tid. 573, Budsjett
innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 (27.11.86). 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved Norges Statsbaner har minst 
50 pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 3. Budsjettfor
slag for 1987 fra Statsbanene. 4. Budsjett
forslag for 1987 fra Postverket. 5. Bud
sjettforslag for 1987 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
(32 forslag framsatt under debatten, hvo
rav 5 ble bifalt.) 

18. Renter på postgirokonti. 
St.prp. l Tillegg 2, ref. S.tid. 573, Budsjett
innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 (28.11.86). 

19. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 788, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 

20. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kultur- og viten
skapsdepartementet: Budsjettframlegg 
for 1987 frå Norsk Rikskringkasting. 
Særskilt vedlegg: Handlingsplan for barn 
og ungdom 1987.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
(89 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 5 bifalt. l forslag fra Margit Hansen
Krone ble oversendt Regjeringen, se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

21. OpphØr av statstilskott til Akershus fyl
keskommune for bruk av Sentralsykehu-
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set i Akershus til undervisning av medi
sinske studenter og om endring i budsjett
forslaget for Norsk rikskringkasting. 
St.prp. l Tillegg 7, ref. S.tid. 788, Budsjett
innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
(2 forslag fremmet til denne sak, hvorav l 
bifalt.) 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosialdeparte
mentet: Rammetilskudd til helse og so
sialtjenesten i kommunene, jf. kap. 630.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
(51 forslag framsatt under debatten, derav 
ble 2 bifalt, 2 forslag vedtatt oversendt 
Regjeringen, l fra Carl I. Hagen og l fra 
Kåre Kristiansen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

23. Endringer under enkelte kapitler under 
Soialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 
Budsj.innst.S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 

24. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Olje- og energide
partementet: l. Tabell 1-7 over kostnads
overslag for godkjente anlegg. 2. Organi
sasjonsplan for Statskraftverkene. Ved
legg til Budsjett-innst.: l. Brev av 25.11.86 
fra Industsridepartementet til komiteen 
med kopi av 2 brev av 30.10.86 fra Store 
Norske Spitsbergen Kulkompani til de
partementet. 3 brev av 16.10.86, 21.11.86 
og 25.11.86 fra Industridepartementet til 
komiteen vedr. Sulitjelma Bergverk. 
Særskilt vedlegg til St.prp. 1: Meddelte 
vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt 
i 1985.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
(24 forslag framsatt under debatten, hvor
av 3 bifalt.) 

25. Endringer vedrørende kap. 930 og 3930, 
Statens teknologiske institutt (STI). 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 (4.12.86). 

26. Endringer av foreslått bevilgning på stats
budsjettet for 1987 under kap 1897 Olje
forsyningsberedskap. 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 (4.12.86). 

27. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1984. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13: 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
(35 forslag framsatt under debatten -
ingen bifalt.) 

28. AlS Sydvarangers datterselskaper. 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 1266, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1709-1722 
(12.12.86). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

29. Visse endringer i vedtak om statsgaranti 
ved eksport. (Den alminnelige garantiord
ning.) Utvidelse av trekkfullmakten for 
1987 under særordningen for utviklings
land. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1730 
(12.12.86). 

30. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 14, ref. S.tid. 1565, 
Budsjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1731-
1751 (12.12.86). 
(l forslag fra Peter Angelsen vedtatt over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

31. Utbygging og ilandføring av petroleum 
fra Trollfeltet og Sleipner Østfeltet m.v. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 1772-1793 
(15.12.86). 
(l forslag fremmet under debatten- ikke 
bifalt.) 

32. Videreføring av arbeidet med utredning 
av datasystemer i tollvesenet. 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1827-1830 
(16.12.86). 

33. Tollavgifter for 1987. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1832-1897, (sal
deringsdebatten 16.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5511 Tollinntekter 
(l forslag bifalt.) 

34. Arsavgift på motorvogner. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 1832-1897 
(salderingsdebatt 16.12.86). 

35. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1987, B. Avgifter og til
skudd til folketrygden for 1987 og C. Pro-
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l 

l 
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duktavgifter i fiske-, småhvalfangst- og 
selfangstnæringen til delvis dekning av 
folketrygdavgiften for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1832-1904 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(7 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

36. Nasjonalbudsjettet 1987 
St.meld. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. 
Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1832-
1905 (salderingsdebatt 16.12.86). 
(Jf. sak 2.) 

37. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1987. 
(Tabellvedlegg: 1.-4. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter, foreslått etter 
budsjettfremlegget 6. oktober 1986. 5.-8. 
Øking og nedsettelse av utgifter og inn
tekter under Stortingets budsjettbehand
ling. 9. Totale endringer i forhold til 
St.prp. l (1986-87). 10. Oversikt over skat
ter og avgifter. 11. Oversikt over saldert 
budsjett 1987.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1832-1920 (salderingsdebatt 
16.12.86). 
(36 forslag framsatt under debatten, hvor
av l enstemmig bifalt og l forslag fra Carl 
I. Hagen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. sakene 3 og 38.) 

38. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1987. 
(Vedlegg til innst.: Tabellarisk oversikt 
over totale endringer i forhold til St. prp. l 
for 1986-87.) 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2091-2092 
(28.1.87). 
(Jf. sakene 3 og 37.) 

39. Revidert nasjonalbudsjett 1987. 
(Vedlegg: Aktuelle og historiske bak
grunnstabeller.) St.meld. 2, ref. S.tid. 
3343, Budsjett-innst. S. IV, S.tid. 4161-
4214 (12.6.87). 
(Mistillitsforslag fra Carl I. Hagen inntatt i 
innst., men ikke fremmet under debatten. 
Mistillitsforslag fremmet under debatten 
av Jan P. Syse på vegne av Høyre og Kris
telig Folkeparti ble med 89 mot 68 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Arent M. Hen
riksen oversendt Regjeringen - se RE
GJERINGEN OVERSENDT l.) 
(Jf. Il, sak 8.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka

pitler i forslaget til statsbudsjett for 1987. 
Innst. S. l, S.tid. 66-78 (15.10.86) 

2. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen 1985. 
(Vedlegg: Statsregnskapet medregnet 
Trygderegnskapet for budsjetterminen 
1985.) 
St.meld. 3A (1985-86), ref. S.tid. 3222 (1985-
86), Innst. S. 14, S.tid. 335-545 (finansde
batten 5.-6.11.86). 

3. Endringer på budsjettet for 1986 under di
verse kapitler administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Omgrupperinger.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 573, Innst.S. 54, S.tid. 
1574-1579 (9.12.86). 

4. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

5. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1986. 
(Tabellvedlegg: l. Oversikt over end
ringer i statsbudsjetet medregnet folke
trygden 1986. 2.-5. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter etter salderingen 
11. februar 1986. 6. Oversikt over end
ringer i. statens forretningsdrift. 7. Totale 
endringer i forhold til S Ill (1985-86). 8. 
Oversikt over skatter og avgifter. 9. Over
sikt over statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden for budsjett-terminen 1986. 10. 
Utgifter 1.-3. kvartal 1986 fordelt etter pro
gramområder sammenholdt med samme 
periode 1985.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 1565, Innst. S. 75, 
S.tid. 1832-1894 (salde.ringsdebatt 
16.12.86) 

6. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Flyktninger og asylsøkere. Bevilg
ninger under flere departementer.) 
(Vedlegg til prp.: Utkast til avtale mellom 
Staten v/Helsedirektoratet ·(heretter ut
leier), og Oslo kommune v/Ullevål syke
hus (herettter leietaker) om leie av lokale, 
utstyr og tjenester i Glittre Sanatorium. 
Inntatt i innst.: Brevveksling mellom fi
nanskomiteen og Finansdepartementet 
ang. budsjetteringsforslag som bryter 
med gjeldende ordning.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, lnnst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

7. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
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Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

8. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg: Revidert avtale om flerregional 
handsaming av brannskader ved Hauke
land sykehus mellom staten v/Sosialde
partementet og Hordaland fylkeskomrnu
ne. Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 

(24 forslag framsatt, herav 5 bifalt, l fra 
Anders Talleraas oversendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. sakene 6 og 9.) 

9. Statsrekneskapen medrekna folketryg
den for budsjett-terminen 1986. 
(Vedlegg: Oversikter over statsregnska
pet for 1986. Statens bevilgningsregn
skap, statens kapitalregnskap.) 
Utsatt. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Finansminister Gunnar Berges redegjØ

relse for statsbudsjettet (finanstalen). 
S.tid. 24-30 (6.10.87), S.tid. 337-517 (finans
debatt 4.11.-5.11.87). 

2. Nasjonalbudsjettet 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. Særskilt ved
legg til Budsjett- innst. S. I: Mindretalls
forslag.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
I (finansinnstillingen), S.tid. 337-524 (fi
nansdebatt 4.11.-5.11.87). 
(33 forslag framsatt under finansdebatten, 
hvorav l bifalt, 2 trukket tilbake, 27 ikke 
bifalt og 2 forslag fra Harald Synnes og l 
forslag fra Anders Talleraas vedtatt sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1988. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden. 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1987. 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S. tid. 337-524 (fi
nansdebatten 4.11.-5.11.87) 
(33 forslag framsatt i finansdebatten, 
hvorav l bifalt, 2 trukket tilbake, 27 ikke 
bifalt og 2 forslag fra Harald Synnes og l 
forslag fra Anders Talleraas vedtatt sendt 
Regjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1988, C. Avgifter og tilskudd 

til folketrygden for 1988 og D. Produktav
gifter i fiske-, småhvalfangst- og selfangst
næringen til delvis dekning av folke
trygdavgiften for 1988. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1985. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) 
Budsjett-innst. S. l, S.tid. 337-531 (finans
debatten 4.11.-5.11.87). 
(Under denne sak i finansdebatten ble 
det framsatt 19 forslag, hvorav l bifalt.) 
(Jf. sak 34.) 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over nybygg ferdig 
under Statens bygge- og eiendomsdirek
torat i 1986. 3. Oversikt over de ulike tilta
kene i Handlingsplan for likestilling for 
perioden 1986-90, fordelt på det enkelte 
fagdepartement.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
(30 forslag framsatt under debatten, hvor
av 2 bifalt og l fra Borghild Røyseland 
vedtatt sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1988. 2. Om 
tiltak iverksatt i henhold til lov av 14. de
sember 1956 nr. 7 om forsynings- og be
redskapstiltak.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
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(24 forslag framsatt under debatten, herav 
2 bifalt og l fra Harald Ellefsen vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT 1.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17 .11.87). 
(22 forslag, herav 21 ikke bifalt, l forslag 
fra Arent M. Henriksen vedtatt sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for FAD: 2. Tilskudd 
over Forbruker- og administrasjonsdepar
tementets budsjett til regulering av for
brukerprisene og Land bruksdepartemen
tets budsjett til gjennomfØring av jord
bruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1635 Fellesbevilgning til 

produktivitetsfremmende tiltak 
5605 Renter av statskassens kontant-

beholdning og andre fordringer 
(17 forslag fremmet under debatten, hvor
av l forslag fra Carl l. Hagen vedtatt sendt 
Samferdselskomiteen -jf. sak 27, og l for
slag fra Kjell Furnes vedtatt sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Forsvarsdepartementet, 
Finans- og tolldepartementet og Departe
mentet for handel og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 
(20.11.87). 
(11 forslag, hvorav 10 ikke bifalt, l fra 
Hans J. Røsjorde vedtatt sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l) 

10. Endring av lØnnsbevilgninger for 1988 og 
økning av inntektsbevilgningene som føl
ge av oppgjøret med Kongsberg V åpen
fabrikk AlS. 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 335, Bud
sjett-innst. S. 7, S.tid. 819-863 (20.11.87). 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Fiskeridepartementet. 

Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 865-914 
(23.11.87). 
(16 forslag, hvorav 15 ikke bifalt, l forslag 
fra Asle Amundsen vedtatt sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
arbeidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1988 og for Miljøverndeparte
mentet: Kartbilag. Status 1.1.87 for hoved
kartverket over Norges fastland, kystom
rådene og sokkelområdene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
(68 forslag, hvorav 62 ikke bifalt, 5 forslag 
fra Sverre Mauritzen og l fra Lars Velsand 
vedtatt sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. neste sak.) 

13. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der Miljøverndepartementet vedrørende 
kap. 1441 og 1448. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 5, 939-1037 (26.11.87) 

14. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Statsbanene. Sty
rets og departementets fordeling av in
vesteringene. 2. Beretning fra selskap der 
staten ved NSB har minst 50 pst. av aksje
ne eller ved aksjeeie eller ved kontroll 
med selskapsinteresser har en domine
rende innflytelse. 3. Budsjettforslag for 
1988 fra Statsbanene. 4. Budsjettforslag 
for 1988 fra Postverket. 5. Budsjettforslag 
for 1988 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
(45 forslag, hvorav l bifalt og l forslag fra 
Per Aas vedtatt sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

15. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1988 vedr. 
Sivil luftfart, Vegformål, Jernbanetrans
port og Post. 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(27.11.87). 
(Jf. sak 27 og Il, sak 1.) 

16. Svalbardbudsjettet 1988. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbard
området for 1988 som dekkes over det or
dinære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1109-1117 
(30.11.87). 
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17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp m. 
fl.(Vedlegg til St.prp. l for Miljøvernde
partementet: Kartbilag. Status 1.1.87 for 
landkart over polare strøk. Vedlegg til 
St.prp. l for Utenriksdepartementet: 
Oversikt over fast organiserte stillinger 
for utsendt personale ved de utenrikske 
fagstasjoner pr. l. januar 1988. Vedlegg til 
St.prp. l for Departementet for utvik
lingshjelp: l. Bosteds- og barnetillegg 
1.8.87 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m. 1.9.87 .) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). (93 forslag - ingen bifalt.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og adm in istrasjonsdepa rte
mentet. 
(Vedlegg: Endringer i stillingsstruktur 
m.v. ved sykehus.) Budsjett-innst. S. 11, 
S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 
(54 forslag, hvorav 52 ikke bifalt, 2 forslag 
oversendt Regjeringen - henholdsvis fra 
Kåre Øvregard og Kjellbjørg Lunde - se 
REGJERINGEN OVERSENDT L) 

19. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultu1·- og vitenskaps
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1988.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
(104 forslag, hvorav l bifalt og 4 forslag 
vedtatt sendt Regjeringen - henholdsvis 2 
fra Hans J. Røsjorde, l fra Siri Frost Sterri 
og l fra Carl I. Hagen.) 
(Jf. neste sak.) 

20. Endringer i budsjettforslaget for 1988 un
der kap. 2410 Statens lånekasse for utdan
ning. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 (3.12.87). 

21. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: l. Brev av 
12.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. Bleikvassli Gruber. 2. Brev 
av 12.11.87 fra Olje- og energidepartemen
tet til komiteen om statens engasjement i 
petroleumsvirksomheten. 3. og 4. Brever 
av 23.11.87 fra Industridepartementet 
vedr. sveiseteknisk senter i Mo i Rana og 
Bolterdalen-prosjektet ved Store Norske. 
5. Brev av 18.11.87 fra Industrideparte-

mentet til stortingsrepresentant Svein Al
saker med kopi av notat av 17.11.87 fra In
dustridepartementet til stortingsrepre
sentant G. Skaug vedr. Store Norske og 
kopi av side 4 i Svalbardposten nr. 44 for 
1987. 6. Brev av 18.11.87 fra Store Norske 
til Svein Alsaker.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87) og 1568 (7.12.87). 
(42 forslag, hvorav 41 ikke bifalt og l fra 
Hanna Kvanmo vedtatt sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
L) 

22. Norges deltakelse i ES As ARIANE-5 og 
COLUMBUS-programmer. Endring av 
bevilgningsforslaget for 1988 under kap. 
924, Romvirksomhet. 
St.prp. l. Tillegg 13, ref. S.tid. 934, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 (4.12.87). 

23. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1985. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
(35 forslag, hvorav 34 ikke bifalt og l for
slag fra Carl I. Hagen sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

24. Endringer i forslag til vedtak om formues
og inntektsskatt til staten for inntektsåret 
1987. Innføring av statsskatt for spare
banker. 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 937, Bud
sjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 (7.12.87). 

25. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1988. B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport for inntektsåret 
1988. (Endring i vedtak av 5.11.87, grunnet 
endret sats for fellesskattøret.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 1548-
1549 (7 .12.87). 
(Jf. I, sak l og Il, sak 1.) 

26. Tollavgifter for 1988. 
(Vedlegg: Endringer i det norske syste
met med generelle tollpreferanser for im
port av varer fra utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1549-1554 
(7.12.87). 

27. Deltagelse i forhøyelse av egenkapitalen i 
Det Norske Luftfartsselskap AlS. 
St. prp. l. Tillegg 4, Il pkt. l, ref. S.tid. 704, 
Budsjett-innst. 14. Tillegg l, S.tid. 1670-
1673 (14.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 15 og neste sak.) 
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28. Støttetittakfor fiskerinæringen for 1988. 
St.prp. l. Tillegg 14, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 1673-1687 
(14.12.87). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

29. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. 
(Vedlegg: Jf. Innstilling fra et statssekre
tærutvalg 26.6.87 om Forholdet mellom 
Utenriksdepartementet, Departementet 
for utviklingshjelp og Departementet for 
handel og skipsfart og NOU 1985: 35 Ut
valget for vurdering av den offentlige for
valtning i det eksportfremmende arbeid. 
Utvalgsleder Egil Abrahamsen.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 

30. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Inntatt i Innst.: Brev 
av 11.12.87 fra statsministeren til komi
teen vedr. samarbeid mellom Olje- og 
energidepartementet og N æringsdeparte
mentet i behandlingen av Statoils indu
strisaker.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(l forslag fra Carl l. Hagen sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

31. Den videre virksomhet i Sulitjelma. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 24.11.87 fra ko
miteen til departementet,og svarbrev av 
4.12.87 til komiteen.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 704, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 1853-1859 
(17 .12.87). 

32. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1988 vedrørende kap. 534, fast stiZZings
hjemmel for riksmeklingsmann og kap 
2413 Distriktenes utbyggingsfond, rente
støtte ved lån til furunkuloserammede 
bedrifter.) 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneordnin
gen.) St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, 
Budsjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1860-
1864 (17.12.87). 

33. Endring på statsbudsjettet for 1988 under 
kap. 2430 Lån til statsbankene. (Statlig lå
neordning for furunkuloserammede 
oppdrettsanlegg i Trøndelag.) 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneordnin
gen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1860-1864 
(17.12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

34. Avgifter til folketrygden for 1988 og sjØ
mannsskatt for 1988. (Arbeidsgiveravgift, 
produktavgifter i fiske-, småhvalfangst
og selfangstnæringen.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. l. Tillegg 2, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17 .12.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

35. Bensinavgift. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). 

36. Nasjonalbudsjettet 1988. 
St.meld. l, ref. S.tid. 31, Budsjett-innst. S. 
Il (salderingsinnstillingen), S.tid. 1869-
1929 (salderingsdebatt 17.12.87). 

37. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-4. Øking og 
nedsettelse av utgifter og inntekter, fore
slått etter budsjettfremlegget 6. oktober 
1987. 5-8. Øking og nedsettelse av utgifter 
og inntekter under Stortingets budsjett
behandling. 9. Totale endringer i forhold 
til St.prp. l (1987-88). 10. Oversikt over 
skatter og avgifter. 11. Oversikt over sal
dert budsjett 1988. Særskilt vedlegg til 
Budsjett-innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1869-1949 (salderingsdebatt 
17.12.87). 
(56 forslag, hvorav 2 fra Ole Gabriel Ue
land bifalt.) 

38. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1988. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 1869-1949 (sal
deringsdebatt 17.12.87). 

39. Revidert nasjonalbudsjett 1988. 
(Vedlegg til st.meld.: l. Økonomiske virk
ninger av deling av næringsdrivendes 
inntekt i en bedriftsdel og en persondel. 
2. Aktuelle bakgrunnstabeller. 3. Historis
ke bakgrunnstabeller. Vedlegg til innst.: 
Mindretallsforslag.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3249, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4311-4376 (13.6.88). 
(54 forslag, hvorav 52 ikke bifalt og 2 fra 
Harald Synnes om salg av eiendommer 
fra henholdsvis Direktoratet for statens 
skoger og NSB, bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka

pitler i forslaget til statsbudsjett for 1988. 
Innst. S. 2, S.tid. 63-77 (14.10.87). 

2. Endringer i bevilgningen m.v. under for
svarsbudsjettet for 1987. (Omgruppe
ringer og tilleggsbevilgninger for å oppnå 
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vekstmålsettingen på 3,5 %, dekning av 
tap i forbindelse med akkordløsning ved 
Kongsberg Våpenfabrikk.) 
St. prp. 14, ref. S. tid. 117, Innst. S. 9, S. tid. 
295-312 (30.10.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

3. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31 , 
S.tid. 1260- 1261 (1.12.87). 

4. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1986. 
<Vedlegg: I. Oversikter over statsregnska
pet for 1986. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap.) 
St.meld. 3 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. S. 
64, S.tid. 1864-1865 (17.12.87). 

5. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1987. 
<Vedlegg: Tabellvedlegg: l. Oversikt over 
endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden 1987. 2-5. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter etter salderingen 
28. januar 1987. 6. Oversikt over endringer 
i statens forretningsdrift. 7. Totale end
ringer i forhold til S. Ill (1986-87). 8. og 9. 
Oversikt over skatter og avgifter og stats
budsjettet med folketrygden1987. 10. Ut
gifter 1.-3. kvartal 1987 etter programom
råder.) 
St.prp. 44, ref. S.tid . .1568, Innst. S. 70, 
S.tid. 1865- 1868 (17.12.87). 

6. Sortland kommunestyre sender uttalelse 
om inntektssystemet for kommuner og fyl
keskommuner og om Stortingets salde
ringsbehandling. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

7. Sørreisa kommunestyre sender uttalelse i 
forbindelse med statsbudsjettet for 1988. 
Ref. S.tid. 1964 (12.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

8. Lødingen kommunestyre sender uttalelse 
om innstramningene på statsbudsjettet 
1988. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

9. Ordførere og rådmenn i Østfoldbyene Hal
den, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss sen
der uttalelse om innstramningene på 
statsbudsjettet 1988. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

10. Bergen bystyre sender uttalelse om det 
vedtatte statsbudsjett og den Økonomiske 
situasjon for Bergen kommune i 1988. 
Ref. S .tid. 2061 (27.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

11. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

12. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1987. 
(Vedlegg: I. Oversikt over statsregnska
pet for 1987. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap m.m.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 3878 (6. 7 .88), og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor Knudsen om reduksjon 

av det samlede statsbudsjett med 200 mill. 
kr og konsekvensen for Forsvaret, S. tid. 
3164 (4.5.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Finansminister Gunnar Berges redegjØ

relse for statsbudsjettet (finanstalen). 
S.tid. 25-32 (4.10.88), S.tid. 527-726 (finans
debatt 8.11.-9.11.88). 

2. Nasjonalbudsjettet 1989. 
<Vedlegg: l. Beregningsgrunnlaget for 
statlig næringsstøtte. 2. Tabellvedlegg. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. 1: 
Mindretallsforslag.) 
St.meld. l (unntatt kap. 8), ref. S.tid. 33, 
Budsjett-innst. I (finansinnstillingen), 
S.tid. 527-738 (finansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor-

av 2 bifalt og 6 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Arent M. Henriksen, Carl I. 
Hagen, Anders Talleraas og Harald Syn
nes - se REGJERINGEN OVERSENDT 
l.) 

3. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
budsjetterminen 1989. («Den gule bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden. 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1988. 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 33, Budsjett-innst. S. I 
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(finansinnstillingen), S. tid. 527-738 (fi
nansdebatt 8.11.-9.11.88). 
(67 forslag framsatt under debatten, hvor
av 2 bifalt og 6 sendt Regjeringen, hen
holdsvis fra Arent M. Henriksen, Carl I. 
Hagen, Anders Talleraas (3) og Harald 
Synnes - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

4. A. Forskudd på formues- og inntektsskatt 
for inntektsåret 1989, B. Terminskatt på 
formue i og inntekt vunnet ved utvinning 
og rørledningstransport av petroleum for 
inntektsåret 1989, C. Avgifter o.a. til fol
ketrygden for 1989 og D. Produktavgift til 
folketrygden for fiskeri-, småhvalfangst
og selfangstnæringen for 1989. 
(Vedlegg til St.prp. l, Skatter og avgifter 
til statskassen: l. Skatteligningen for inn
tektsåret 1986. 2. Oversikt over skatte- og 
avgiftsspørsmål under utredning.) Bud
sjett-innst. S. l, S.tid. 528-726, 738-750 
(finansdebatten 8.11.-9.11.88). 
(34 forslag framsatt til denne sak under fi
nansdebatten - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 32.) 

5. Videreføring av arbeidet med utredning 
av datasystemer i skatteetaten m.m. (Bev. 
under kap. 1611 Skattedirektoratet ·og 
kap. 1614 Ligningskontorene og folkere
gistrene.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 578, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 797-838, 
848 (17.11.88). 

6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over nybygg ferdig 
under Statens bygge- og eiendomsdirek
torat i 1987. 3. Oversikt over de ulike tilta
kene i Handlingsplan for likestilling for 
perioden 1986-90, fordelt på det enkelte 
fagdepartement. Særskilt vedlegg: Staten 
fornyer seg. Inntatt i innst.: Brev av 
9.11.88 fra Forbruker- og administrasjons
departementet til komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17.11.88). 
(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av 10 ikke bifalt og 4 fra Carl I. Hagen ved
tatt sendt Presidentskapet- se seksjon l
STORTINGETS PRESIDENTSKAP.) 

7. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over forslag til be
vilgninger til sivilt beredskap 1989. 2. Om 
tiltak iverksatt i medhold av kap. Il. og Ill. 
i lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsy-

nings- og beredskapstiltak m.v. i 1987. 3. 
Vedlegg til regulering av embedsdistrik
ter (domssogn) m.m.) 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
(30 forslag, hvorav 11 fra H. Ellefsen pva. 
H., KrF og Sp bifalt og 3 forslag fra C. I. 
Hagen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

8. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
(39 forslag, hvorav 2 fra Arne Alsåker Spil
de pva. H., KrF og Sp og l pva. H. bifalt.) 

9. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Fiskeridepartementet. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.11. fra 
fiskeriministeren til komiteen.) 
Budsjett-innst. S. 10, S.tid. 953-998 
(22.11.88). 
(25 forslag, hvorav 2 fra Rolf Nilssen bifalt 
og l fra Asle Amundsen sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

10. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Forsvarsdepartementet 
m.v. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 14.10.88 
fra forsvarsministeren til komiteen vedr. 
Troms militære sykehus.) 
Budsjett-innst. S. 7, S.tid. 1041-1091 
(24.11.88). 
(13 forslag - ingen bifalt.) 

11. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Finans- og tolldepartementet, 
Landbruksdepartementet, Samferdsels
departementet og Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Tilskudd 
over departementets budsjett til regule
ring av forbrukerprisene og Landbruks
departementets budsjett til gjennomfø
ring av jordbruksavtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
(14 forslag, hvorav 13 ikke bifalt og l fra 
Petter Thomassen sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

12. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. (Kap. 1300 Samferdselsdepartementet 
- omorganisering av Flyhavarikommisjo
nen.) 
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(Vedlegg til St.prp. 1: L Beretning fra 
selskap der staten ved NSB har minst 50 
pst. av aksjene eller ved aksjeeie eller 
kontroll med selskapsinteresser har en 
dominerende innflytelse. 2. Budsjettfor
slag for 1989 fra Statsbanene. 3. Budsjett
forslag for 1989 fra Postverket. 4. Bud
sjettforslag for 1989 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
(39 forslag, hvorav 4 bifalt, henholdsvis fra 
Lars Lefdal pva. H., KrF og Sp, og fra 
Hans J. Røsjorde.) 

13. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Kap. 1300 Samferdselsdepartementet -
omorganisering av Flyhavarikommisjo
nen m.m.) 
St.prp. L Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S . 14, S .tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

14. Omorganisering av introduksjonspro
gram for fremmedspråklige. Opprettelse 
av 2-års engasjementer, kap. 521. 
St.prp. L Tillegg 7, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1217-1301, 
1320 (29.11.88). 

15. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og MiljØVerndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Kommunal- og 
arbeidsdepartementet: Inntektssystemet. 
Tilskudd til fylkeskommunene og kom
munene 1989 og for Miljøverndeparte
mentet: Kartbilag. Status 1.1.88 for hoved
kartverket over Norges fastland, kystom
rådene og sokkelområdene.) 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
(110 forslag framsatt under debatten -
ingen bifalt.) 

16. Svalbardbudsjettet 1989. 
(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbar
dområdet for 1989 som dekkes over det 
ordinære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1362-1372 
(1.12.88). 

17. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp, Justis
og politidepartementet og Miljøvernde
partementet. (Vedlegg til St.prp. l for 
Utenriksdepartementet: Oversikt over 
fast organiserte stillinger for utsendt per
sonale ved de utenrikske fagstasjoner pr. 
l. januar 1989. Vedlegg til St. prp. l for De
partementet for utviklingshjelp: l. Bo
steds- og barnetillegg Ll.1988 for tjenes
temenn ved de stedlige representasjoner. 

2. Utetillegg for eksperter f.o.m. 1.9.1988. 
3. De største mottakere av bistand i 1987 
og 1988. 4.a-d. Oversikt over landfordeling 
i 1987 og 1988 av kap. 1230 Samarbeid med 
næringslivet. 5. Oversikt over fordelingen 
mellom de ulike bistandstyper i 1987 og 
1988. 6. Disponering av kap. 1230, post 90 
Låneordningen for utviklingen av næ
ringslivet i u-land. Vedlegg til St.prp. l for 
Miljøverndepartementet: Kartbilag. Sta
tus Ll.1988 for landkart over polare 
strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
(84 forslag - ingen bifalt.) 

18. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Sosialdeparte
mentet: l. Avtale om overdragelse av 
Kysthospitalet i Stavern til Vestfold fyl
keskommune. 2) Avtale om overdragelse 
av Statens rehabiliteringssenter for stoff
misbrukere til Oslo kommune. 3) Avtale 
om overføring av Statens mikrobiologis
ke laboratorium, Lillehammer til Oppland 
fylkeskommune. Vedlegg i innst.: Brev 
fra Sosialdepartementet til komiteen om 
kap. 773 Statens mikrobiologiske labora
torium.) 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
(88 forslag, hvorav 2 bifalt, og 2 oversendt 
Regjeringen, henhenholdsvis fra Anneli
se Høegh og Solveig Sollie - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

19. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1989. (Kap. 
600- Opprettelse av 2 stillinger.) 
St.prp. L Tillegg 8, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S . 11, S.tid. 1481-1569 (5.12.88). 
(Jf. forrige sak.) 

20. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Olje- og energide
partementet: 1.-6. Oversikt over overfø
ringsanleggene og spesifikasjon av kost
nadsoverslag for enkelte anlegg under 
kap. 2454 Statskraftverkene. Særskilt 
vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner. 
Tillatelser meddelt i 1987. Vedlegg til 
innst.: l. Brev av 7.11.88 fra departemen
tet til komiteen vedr. Institutt for energi
teknikk. 2. Brev av 10.11.88 fra Nærings
departementet til komiteen vedr. Teko
kompetansesenter. 3. og 4. Brev av 
23.11.88 og 24.11.88 mellom komiteen og 
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Næringsdepartementet, ved statsråden 
vedr. Store Norske Spitsbergen Kullkom
pani AlS. 5. Brev av 28.11.88 fra Nærings
departementet, ved statsråden, til komi
teen vedr. Bonitas-gruppen AlS og vurde
ring av fortsatt bergverksdrift i Sulitjel
ma.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
(52 forslag, hvorav 3 sendt Regjeringen, 
henholdsvis 2 fra Ragna Berget Jørgen
sen og l fra Per-Kristian Foss - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

21. Tilskott til ekstra elevplassar i vidare
gåande skole. 
(Kap. 241 Tilskott til vidaregåande opplæ
ring utanfor sektortilskottet.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1678-
1757' 1783 (8.12.88). 

22. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Tiltak for 
barn og ungdom 1989.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
(132 forslag, hvorav 4 bifalt og 6 oversendt 
Regjeringen - henholdsvis fra Leiv Blak
set, Carl l. Hagen, Ragnhild Queseth 
Haarstad pva. Sp og SV, og 3 forslag fra 
Ingrid l. Willoch - se REGJERING EN 
OVERSENDT 1.) 

23. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 
for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
( 42 forslag, hvorav 40 ikke bifalt, l forslag 
fra Kåre Kristiansen sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT I og l 
forslag om å utsette et vedtak bifalt.) 
(Jf. sakene 30 og 31.) 

24. Tollavgifter for 1989. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1844-1848 
(12.12.88). 

25. Overføring av det administrative ansvaret 
for fylkesmannsembetene fra Justisdepar
tementet til Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1972-1975 
(15.12.88). 

26. Bevilgning til planlegging av hovedfly
plass for Oslo-området på Hurum. 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 14. Tillegg l, S.tid. 1994-2016 
(15.12.88). 
(2 forslag- ingen bifalt.) 

27. Den norske stats oljeselskap a.s. tiltredel
se av drivverdighet for Statfjord nord og 
Statfjord øst. 
St.prp. l. Tillegg 3, ref. S.tid. 795, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg l, S.tid. 2060 
(16.12.88). 

28. Støttetiltak for fiskerinæringen for 1989. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 1853, Bud
sjett-innst. S. 10. Tillegg l, S.tid. 2060-2070 
(16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

29. Utbygging av Draugenfeltet og lokalise
ring av drifts- og basefunksjoner for felte
ne Draugen og Heidrun. 
(Vedlegg til St.prp: l. Utbyggingsorgani
sasjoner. 2. Omregningsfaktor og brenn
verdier. Vedlegg til innst.: Brev av 
14.12.88 fra Olje- og energidepartementet 
til komiteen vedr. disponering av gass fra 
Draugenfeltet.) 
St.prp. l. Tillegg 2, ref. S.tid. 795, Bud
sjett-innst. S. 8. Tillegg 2, S.tid. 2082-2125 
(19.12.88). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

30. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. (Kap. 5566 Avgift på 
aksjeomsetning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 2136-2187 
(20.12.88). 
(l forslag ikke bifalt. Komiteens innstil
ling ikke bifalt.) 
(Jf. sakene 23 og 31.) 

31. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Avgift på aksjeomsetning og avgift på 
utstyr for opptak og/eller gjengivelse av 
lyd eller bilder vedrørende statsbudsjet
tet for 1989.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S .tid. 2136-2189 
(salderihgsdebatt 20.12.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 23, 31 og 34.) 

32. Endring i vedtak om forskudd på for
mues- og innteksskatt for inntektsåret 
1989. (Adgang til å framføre underskudd 
ved beregning av toppskatten.) 
Budsjett-innst. S. l. Tillegg l, S.tid. 2136-
2189 (salderingsdebatt 20.12.88). 
(Jf. sak 4.) 

33. Nasjonalbudsjettet 1989. (Unntatt kap. 8.) 
(Vedlegg: l. Beregningsgrunnlaget for 
statlig næringsstøtte. 2. Tabellvedlegg.) 
St.meld. l, ref. S.tid. 33, Budsjett-innst. S. 
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Il (salderingsinnstillingen), 2136-2189, 
2204 (salderingsdebatt 20.12.88). 

34. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg: 1-4. Øking og 
nedsettelse av utgifter og inntekter, fore
slått etter budsjettfremlegget 6. oktober 
1988. 5-7. Øking og nedsettelse av utgifter 
og inntekter under Stortingets budsjett
behandling. 8. Oversikt over endringer i 
Statens forretningsdrift. 9. Totale end
ringer i forhold til St.prp. nr. l (1988-89). 
10. Oversikt over skatter og avgifter. 11. 
Oversikt over saldert budsjett 1989. Sær
skilt vedlegg til innst.: Mindretallsfor
slag.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 2136-2204 (salderingsdebatten 
20.12.88). 
(30 forslag, hvorav l fra komiteflertallet, A 
og H, bifalt og l fra Magnar Sortåsløkken 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

35. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 
for budsjett-terminen l. januar til 31. de
sember 1989. 
Budsjett-innst. S. Ill, S.tid. 2136-2204 (sal
deringsdebatt 20.12.88). 

36. Revidert nasjonalbudsjett 1989. 
(Vedlegg til meld.: l. Budsjettanslagene 
for 1986, 1987 og 1988. 2. Aktuelle bak
grunnstabeller. 3. Historiske bakgrunns
tabeller.Særskilt vedlegg til innst.: Mind
retallsforslag.) 
St.meld. 2, ref. S.tid. 3649, Budsjett-innst. 
S. IV, S.tid. 4859-4895 (16.6.89). 
(47 forslag, hvorav l fra SigbjØrn Johnsen 
pva. A og Sp bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Fordeling til komiteene av de enkelte ka

pitler i forslaget til statsbudsjett for 1989. 
Innst. S. l, S.tid. 35-48 (10.10.88). 

2. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1987. 
(Vedlegg: l. Oversikt over statsregnska
pet for 1987. Il. Statens bevilgningsregn
skap. Ill. Statens kapitalregnskap m.m.) 
St.meld. 3 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
19, S.tid. 528-726, 750 (finansdebatten 
8.11.-9.11.88). 

3. Ny saldering av statsbudsjettet medreg
net folketrygden 1988. 
(Vedlegg: Tabellvedlegg. l. Oversikt over 
endringer i statsbudsjettet medregnet fol
ketrygden 1988. 2-5. Øking og nedsettelse 
av utgifter og inntekter etter salderingen 

17. desember 1987. 6. Oversikt over end
ringer i statens forretningsdrift. 7. Totale 
endringer i forhold til S. Ill (1987-88). 8-9. 
Oversikt over skatter, avgifter og stats
budsjettet medregnet folketrygden 1988. 
10. Utgifter 1.-3. kvartal 1988 fordelt etter 
programområder.) 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1852, Innst. S. 80, 
S.tid. 2136-2186 (salderingsdebatt 
20.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Vaksdal kommunestyre sender uttalelse 
datert 22.12.88 om misforholdet mellom 
måten statsbudsjettet blir behandlet på og 
prinsippet for det nye inntektssystemet. 
Ref. S.tid. 2266 (13.1.89), og vedlagt proto
kollen. 

5. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og 
gjennomfØringen av inntektspolitikken 
for 1989. 
(Vedlegg til St.prp.: Protokoll til forhand
lingsmøte om lønnsregulering for ar
beidstakere i staten. Tabeller til tryg
deoppgjøret.Særskilt vedlegg til innst.: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2774, Innst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 

6. Forslag fra Carl l. Hagen om Handlings
plan mot Arbeidsledighet på Lang og 
Kort sikt og oppretting av varig balanse i 
norsk økonomi. (HALK) 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 2710, lnnst. S. 136, 
s. tid. 307 4-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. sakene 5, 7, 36 og IV, 1.) 

7. Forslag fra Jan P. Syse, Anders Talleraas 
og Sverre Mauritzen om tiltak for ny vekst 
og nye arbeidsplasser. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2774, lnnst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. sakene 5, 6 og 36.) 

8. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

9. Statsrekneskapen medrekna folketrygda 
for budsjett-terminen 1988. 
(Vedlegg: l. Oversikter over statsregnska
pet for 1988. 2. Statens bevilgningsregn
skap. 3. Statens kapitalregnskap m. m.) 
St.meld. 3, ref. S.tid. 4103 (5.6.89), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 
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IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen til endringer i di

verse lover i forbindelse med forslag til 
Stortinget om en HandUngsplan mot Ar
beidsledighet på Lang og Kort sikt og opp
retting av varig balanse i norsk Økonomi. 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 244, Innst. O. 43, 0.
tid. 343-351 (11.4.89), Besl. O. 62, L.tid. 50-
52 (24.4.89), Besl. L. 3, O.tid. 367-369 
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(2.5.89), Besl. O. 72, ref. L.tid. 54 (9.5.89). 
Lov av 2. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav l fra An
ders Talleraas om dispensasjon for privat 
arbeidsformidling ble bifalt og l forslag 
fra samme ble sendt Stortinget- se SYS
SELSETTING Il, 8. l forslag i Lagtinget 
bifalt (lagtingsanmerkning}.) 
(Jf. Il, 6.) 
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STATSEIENDOMMER 

Omfatter bl.a.: Statens bygge- og eiendomsdirektorat. 
Se også: STATSADMINISTRASJON, STATSFORVALTNING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger . på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Oversikt over ny
bygg ferdig under Statens bygge- og eien
domsdirektorat i 1984.) 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1510 Statens bygge- og eiendoms

direktorat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning- oppfØring 

av nybygg innenlands 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 
570 3570 Statens bygningstekniske etat 

4. Omgjøring av Statens datasentral for ad
ministrativ databehandling (SDS) til hel
eid statlig aksjeselskap, kap. 1507 Statens 
datasentral as. 
(Vedlegg til St.prp. l. Tillegg 3: l. Utkast 
til vedtekter for Statens Datasentral as. 2. 
Spørsmålet om omgjøring av Statens da
tasentral for administrativ databehand
ling (SDS) til heleid statlig aksjeselskap.) 
St.prp. l. Tillegg 3, Budsjett-innst. S. 2. 
Tillegg l, S.tid. 1295-1296 (4.12.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1985 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1512 Eien
domsforvaltning - restaurering av Regje
ringens representasjonsbolig i Parkveien 
45 i Oslo.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 809, Innst. S. 41, S.tid. 
1580 (11.12.85). 

2. Endringer av bevilgninger under pro
gramområde 09. Sosiale formål og 10. Hel
severn i statsbudsjettet for 1985, samt 
overdragelse av eiendommer m.m. 
( «Krabberud«-feltet, Ørje kursted, Moss 
trygdekontor, Københavngt 10 Oslo.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 809, Innst. S. 48, S.tid. 
1594 (12.12.85). 

3. Fullmakt til salg av ca. 300 daa av Høy
land statsskog gnr. 33 bnr. 3 i Sandnes til 
Sandnes kommune i anledning utbygging 
av Bogafjell. 
St.prp. 133 (84-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
57, S.tid. 1627-1631 (13.12.85). 

4. Fullmakt til salg av Rustad statsskog, gnr. 
l bnr. 2 og gnr. 2 bnr. 3 og 15 i Kongs
vinger kommune til 5 gårdbrukere. 
St.prp. 21, ref. S.tid. 715, Innst. S. 57, S.tid. 
1627-1631 (13.12.85). 
(l forslag fra Åge Hovengen oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

5. Makeskifte, salg og bortfeste av statseien
dommer m.v. («Villa Gladheim» i Holmen
kollveien, Oslo, Ibsensgate 68170, Bergen, 
Schøyensgate 6, Trondheim, Rogaland 
fylkesmannsbolig, Stavanger.) 
St. prp. 77, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 173, 
S.tid. 3061 (6.6.86). 

6. Kjøp av Trygdekassegården i Sandvika 
og salg av Markveien 7 og kjØp av kontor
lokaler i Bergen. 
St.prp. 79, ref. S.tid. 2634, Innst. S. 167, 
S.tid. 3061 (6.6.86). 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Oversikt over ny
bygg ferdig under Statens bygge- og eien
domsdirektorat i 1985.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1510 Statens bygge- og eiendoms

direktorat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning- oppfØring 

av nybygg innenlands 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11 .86). 
Budsjett-kap. : 
570 3570 Statens bygningstekniske etat 

U. Alminnelige saker: 
l. Ekstraordinært vedlikehold av Longyear

byen skole - tilleggsbevilgning 1986. 
St.prp. 34, ref. S.tid. 981, Innst. S. 39, S.tid. 
1656 (11.12.86) 

2. Direktoratet for statens skogers virksom
het i året 1985. St.meld. 25, ref. S.tid. 1920, 
Innst. S. 99, S. tid. 2629-2633 (24.3.87). 

3. Makeskifte, sal og bortfeste av statseige
dom m.v. (Leilegheiter i Smestaddammen 
borettslag, Oslo og Ullevålsvegen 58, 
Ringerike Sorenskrivarbustad, Hønefoss, 
Sør-Trøndelag fylkesmanns bustad, 
Trondheim, grunnareal på Sogn, Oslo, 
Thormølensgt. 55 på Marineholmen i Ber
gen, Kabelvåg hjelpefengsel, Vågan kom
mune.) 
St.prp. 97, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 209, 
S.tid. 3640-3641 (2.6.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1512 Eiendomsforvaltning 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om avtale om 

Statens bygge- og eiendomsdirektora~s 
ansvar for bygg ved Hunstad skole i Ber
gen, S.tid. 1619-1620 (10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Inger Pedersen om hvilke kri
terier Staten legger til grunn ved fastset
telse av tomtepriser og festeavgifter, bl.a. i 
Narvik, S.tid. 2230-2231 (11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein FjærvoU om når 
Vågan kommune kan vente å få overdratt 
Kabelvåg hjelpefengsel, S. tid. 2939 
(8.4.1987). 

1987-88 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
(Vedlegg: L Oversikt over nybygg ferdig 
under Statens bygge- og eiendomsdirek
torat i 1986.) 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11 .87). 
Budsjett-kap.: 
151 O Statens bygge- og eiendoms

direktorat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning, oppfØring 

av nybygg innenlands 
(l forslag om forskyving av planlagte byg
gearbeider bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommede Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
570 3570 Statens bygningstekniske etat 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp m . 
fl. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
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n. Alminnelige saker: 
l. Inngåelse av avtale med Høyteknologi

senteret i Bergen AlS om leie av lokaler 
til Universitetet i Bergen. 
(Vedlegg: Oppsummering av viktige 
punkter i utkast til leieavtale med Høy
teknologisentret i Bergen AlS.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 938, Innst. S. 35, S.tid. 
1307 (3.12.87). 

2. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1512 Eien
domsforvaltning- kjØp av Teatergt. 2, Os
lo.) 
St. prp. 40, ref. S.tid. 937, Innst. S. 57, S.tid. 
1592 (9.12.87). 

3. Forslag fra Margit Hansen-Krone og Si
gurd Holemark datert 11. mai 1988 om 
salg av eiendommer som forvaltes av Sta
tens skoger. 
Dok. 8:37, ref. S.tid. 3407, Innst. S. 264 (ik
ke-beh.), S. tid. 4261 (11.6.88). 
(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 39.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen om å gi ad

gang til å regulere festeavgifter hver 5. år, 
S.tid. 2523 (16.3.88). 

2. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om bruk av 
materiale med ozonøydeleggande stoff i 
samband med bygging i regjeringskvarta
let, S.tid. 3684 (1.6.88). 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
(Vedlegg: l. Oversikt over nybygg ferdig 
under Statens bygge- og eiendomsdirek
torat i 1987.) 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 797-848 
(17 .11.88). Budsjett-kap.: 
151 O Statens bygge- og eiendoms

direktorat 
1512 4512 Eiendomsforvaltning og 

oppfØring av nybygg 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
570 3570 Statens bygningstekniske etat 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 

n. Alminnelige saker: 
l. Direktoratet for statens skogers virksom

het i året 1987. Salg av statsskog og eien
dommer. 
(Vedlegg: Noen synspunkter i forbindelse 
med salg av statsskog ved professor As
bjørn Svendsrud, Norges Landbrukshøg
skole. Vedlegg til innst.: Sammendrag av 
vedlegget til meldingen.) 

St.meld. 35, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 205, 
S.tid. 3837-3857 (30.5.89). 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Margit Hansen-Krone og Si
gurd Holemark datert 11. mai 1988 om 
salg av eiendommer som forvaltes av Sta
tens skoger. 
Dok. 8:37 (1987-88), ref. S.tid. 3407 (1987-
88), Innst. S. 204, S. tid. 3837-3857 (30.5.89) 
og oversendt Regjeringen. 
(Jf. forrige sak.) 

3. Fortegnelse over statens eiendommer. 
St.meld. 10, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 226, 
S.tid. 4792-4793 (15.6.89). 
(l forslag fra Carl l. Hagen om salg av 
statseiendom ble med 59 mot 30 stemmer 
ikke bifalt.) 

4. Kjøp av Akersgt. 59, 61, og 63. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3694, lnnst. S. 233, 
S.tid. 4793 (15.6.89). 

5. Kjøp, makeskifte og salg av statseiendom 
m.v. (Kjøp av kontorbygg i Oslo, make
skifte/salg av eiendom på Forus i Stavan
ger, salg av Heggen og Frøland sorenskri
vergård i Eidsberg, Meyerløkka i Oslo, 
Bredtvet i Oslo, Lagårdsveien 43 i Stavan
ger, Karmsund tidl. sorenskriverbolig, 
grunnareal på Haugerud i Oslo, Ullersmo 
landsfengsel, Gimle-komplekset i Oslo, 
avvikling av det løpende makeskifte mel
lom staten og Oslo kommune, reduksjon 
av antall tjenesteboliger i staten.) 
St.prp. 94, ref. S.tid. 3410, Innst. S . 283, 
S.tid. 4793-4794 (15.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om betaling av 

festeavgift for lyslØype og alpinalegg på 
statens grunn i Gjerdrum, S. tid. 492-493 
(2.11.88). 
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STATSFORFATNING 

Omfatter bl.a.: Flagglaven, konstitusjonelle spørsmål. 
Se også: GRUNNLOVEN, KONGEN, POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN, STOR
TINGET. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Stein ØrnhØi og Hanna Kvan
mo til endringer i Grunnlovens§§ l, 3, 12, 
16-22, 25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112, om 
opphevelse av Grunnlovens §§ 4-9, 11, 13, 
23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 
og om endring av Grunnlovens overskrift. 
(Innføring av republikansk statsform.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag l, ref. S.tid. 47, 

Innst. S. 150, S.tid. 2818-2821 (27.5.86). (Ik
ke bifalt mot 9 stemmer.) 

2. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. (Framsatt første 
gang ved St.meld. 62 (83-84).) 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfors
terkninger i Norge. Leder Per Tressel.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2443, lnnst. S. 181 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

1986-87 
n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 82, alter
nativt ny § 85 a, i Grunnloven. (Folkeav
stemning.) 
Dok. 10 (1983-84), ref. S.tid. 47 (14.10.83), 
Innst. S. 145, S.tid. 3160-3165 (12.5.87). 
(Ikke bifalt - mot 2 stemmer.) 

2. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhom datert 
23. januar 1987 om å legge forholdene til 
rette for forsvarsledelsens deltagelse i den 
offentlige debatt om forsvars-, sikkerhets
og utenrikspolitiske saker. 
(Vedlegg til innst.: Brev fra forsvarsminis
teren til forsvarskomiteen datert 9. mars 
1987, med diverse vedlegg.) 
Dok. 8:11, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 178, 
S.tid. 3525-3569 (1.6.87). 
(Forslaget fra Bjørn Erling Ytterhom ble 
ikke bifalt.) 

40 

3. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte jl:yforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor
sterkninger til Norge. Leder Per Tressel.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), Innst. S. 217 (ikke-beh.), S.tid. 3927 
(10.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Debatt under behandlingen av lov om 

økonomisk boikott av Sør-Afrika om be
hovet for en generell debatt om bruk av 
fullmaktsbestemmelser og forholdet mel
lom Regjeringens utferdigelse av forskrif
ter og bestemmelser og Odelstingets og 
Lagtingets lovgivningsmyndighet. 
O.tid. 129-176 (16.3.87). 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Harma Kvanmo og Theo Korit

zinsky datert 6. november 1987 om tilba
ketrekking av Ot.prp. nr. 9 1987-88 om lov 
om kontroll med eksport av strategiske 
varer, tjenester og teknologi. (De konsti
tusjonelle sidene ved COCOM-samarbei
det.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 536, Innst. S. 20, S.tid. 
786-795 (19.11.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Under behandling av St.meld.66 (1986-87) 
om Norges samarbeid med utviklingslan
dene i 1986, ble det debatt om Regje
ringens adgang til disponering av midler 
fra et gjeldsfond og om forståelsen av 
merknader i en innstilling fra Utenriks
og Konstitusjonskomiteen. S.tid. 2155-
2169 (16.2.88). 

3. Konstitusjonelle sider ved avtaler om al
lierte flyforsterkninger. 
(Vedlegg: Vurdering av allierte flyfor-

sterkninger til Norge. Leder Per Tresselt.) 
(Framsatt først ved St.meld. 62 (1983-84).) 
St.meld. 37 (1985-86), ref. S.tid. 2443 (1985-
86), Innst. S. 146, S.tid. 3003-3021 (21.4.88). 
(l forslag -ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om eventuel

le konstitusjonelle problemer i forbindel
se med Kronprinsessens funksjon som vi
sepresident i Norges Røde Kors, S.tid. 93-
94 (21.10.87). 

2. Spm. fra Theo Koritzinsky om opplys
ninger fremkommet i Oslo Byrett vedr. et 
utvalg i Stortinget med påstått ansvar for 
forholdet til den militære etterretningstje
neste, S.tid. 2011-2013 (21.1.88). 

3. Spm. fra Theo Koritzinsky om ordningen 
med møter mellom Storting, riksrevisor 
og forsvarsminister om den militære et
terretningstjeneste, S.tid. 3372-3373 
(18.5.88). 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Referatsak. Debatt om behandlingsmåten 

for et forslag om tillatelse for Ring Medi
sinske Senter AlS til drift av sykehus
senger, etter delt innstilling fra Presi
dentskapet. 

Ref. S.tid. 2027-2034 (15.12.88), (Presi
dentskapets flertallsinnstilling bifaltes 
med 51 mot 46 stemmer.) 
(Jf. HELSEVESEN Il, sak 8.) 
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STATSFORVALTNING 

Omfatter bl.a.: Folkeregisterloven, forvaltningsloven, målbruksloven, normaltidsloven, offentlig
hetsloven, sommertid, statsborgerlaven. 
Se også: DEPARTEMENTER, STATENS LØNNSPOLITIKK, STATENS PERSONALPOLI
TIKK, STATSADMINISTRASJON, STATSEIENDOMMER. 

1985-86 

U. Alminnelige saker: 

l. Etablering av et nytt forvaltningsorgan på 
telekommunikasjonsområdet. (Statens 
Teleforvaltning.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 2944, lnnst. S. 246, 
S.tid. 3499-3504 (18.6.86). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 24. mars 
1986 om å be Regjeringen påse at navnet 
Norge benyttes på samtlige offentlige in
stitusjoner og dokumenter. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2438, Innst. S. 225, 
S.tid. 3595 (19.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Sveinung Lunde om på nor
disk plan å gjØre «sommertid» til gjelden
de normaltid for hele året, S.tid. 224 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om unnatak 
for dokument som gjeld forsvarsanlegg og 
overvaking i dei nye føresegnene til of
fentlighetsloven, S.tid. 486 (13.11.85) 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om annonsekam
panje som kan fortelle hvorfor vi betaler 
skatt, S.tid. 1287 (4.12.85) 

4. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken om en rek
ke forslag til privatisering av statlige 
virksomheter på samferdselssektoren vil 
bli lagt fram for Stortinget, S.tid. 1910-
1912 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om direkte stat
lig deltagelse i oljevirksomheten fortsatt 
er forsvarlig etter fallet i oljepris og dol
larkurs, S.tid. 2339-234(\ (9.4.86). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om innsyns
rett i Forsvarets brevjournaler, S.tid. 
2461-2462 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer ·i bestemmelser i særlovgiv
ningen om taushetsplikt (tilpassing til for
valtningsloven). 
Ot.prp. 2, ref. O.tid. 3, Innst. O. 38, O.tid. 
225-244 (17 .4.86), Besl. O. 44, L. tid. 33 
(24.4.86). 
(4 forslag framsatt i Odelstinget- ingen bi
falt.) 

2. Endringer i diverse lover om periodiske 
meldinger til Stortinget. 
(Forenkling og sanering av systemet med 
institusjonsmeldinger m. v.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 135, lnnst. O. 45, 
O.tid. 272-273 (22.5.86), Besl. O. 50, L .tid. 
36 (29.5.86). Lov av 11. juli 1986. 
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1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Grete Knudsen om en perso

nalpolitisk utviklingsplan i forbindelse 
med fomyelsesarbeidet innen statsfor
valtningen. 
S.tid. 2595-2610 (19.3.87). 

2. Målbruk i offentleg teneste. 
(Vedlegg: l. Lov 11. april 1980 nr. 5 om 
målbruk i offentleg teneste med forskrif
ter. 2. Liste over målvedtak i kommunar 
og fylkeskommunar per l. oktober 1986. 3. 
Praktisering av lov om målbruk i offent
leg teneste i Trygdeetaten. 4. Tabellar.) 
St.meld. 27, ref. S.tid. 2137, Innst. S. 111, 
S.tid. 2833-2847 (7.4.87). 

3. Storfjord formannskap sender henstilling 
om at Stortinget vedtar en lovendring av 
normaltiden i Norge. 
Ref. S.tid. 3083 (5.5.87) og vedlagt proto
kollen. 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Datasystem for økonomiforvalt
ning i staten, DØS.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om å leggja 

fram ei stortingsmelding om målbruken i 
offentleg teneste annakvart år, S.tid. 557 
(12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om den ulovlige 
okkupasjonen av Statens Flyktningesek
retariats kontorer og om fremtidig hånd
tering av slike pressmiddelsaker, S.tid. 
2210 (11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om hva som 
kan gjøres for å hindre kvinneflukten fra 
folkevalgte verv, S.tid. 2330-2331 (18.2.87). 

4. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om hva som 
kan gjøres for å å bringe sterkere konkur
ranse inn i den offentlige sektor og hvilke 
monopoler kan ventes avviklet, S .tid. 
2929-2930 (8.4.1987). 

5. Sp.spm. fra Harald Ellefsen, framsatt av 
Per Asphaug, om APs holdning til kon
kurranse og såkalt «privatisering», S.tid. 
2931-2932 (8.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Bente Bakke om frikommune
forsøket og ikke-vurdering av søknader 
som inneholdt privatisering, S.tid. 3028 
(29.4.1987). 

7. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om forbud mot 
å bygge opp et hus på samme grunnmur 
etter en brann, S.tid. 3090-3091 (6.5.1987). 

8. Sp.spm. fra Inger Koppernæs om Regje
ringen har noen generell holdning til mo
nopoler, S.tid. 3448-3449 (27.5.1987). 

1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 

regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Produktivitetsfremmende re
former i statens budsjettsystem - kartleg
ging av Finansdepartementets overord
nete budsjett- og økonomistyring m .v., 
brudd på regelverket for statens anskaf
felsesvirksomhet ved edb-anlegg i Indu
stridepartementet, akkvisisjon av annon
ser i telefonkatalogene og innleie av snøb
rytere i vegvesenet.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

2. Forslag fra Ingvard Sverdrup, Kaci Kull
mann Five og Arne Skauge datert 17. feb-

ruar 1988 om å gi Manpower AlS dispen
sasjon til å drive utleie av ufaglært ar
beidskraft. 
Dok. 8:24, ref. S.tid. 2320, Innst. S. 189, 
S.tid. 3435- 3449 (26.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Perspektiver og reformer i den Økonomis
ke politikken. (Fornyelse av velferdssam
funnet - program for fornyelse av statsfor
valtningen- Den nye staten.) 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991. Særskilt vedlegg: Den 
nye staten. Program for fornyelse av stats
forvaltningen.) 
St.meld. 4, ref. S .tid. 31, Innst. S. 233 (ik
ke-beh.), S. tid. 3711 (1.6.88). 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om at en ekspe

disjonssjef i Olje- og energidep. i offentlig 
debatt, engasjerer seg mot Stortingets 
opplegg for Samlet plan for vassdrag, 
S.tid. 102-103 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
taushetspliktsbestemmelsene i forholdet 
mellom politiet og andre offentlige etater 
er gode nok, S.tid. 544-545 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Ante Skauge om nektelse av 
innsyn for Bergens Tidende i to dokumen
ter om Voss Industrier AlS og Arbeidsdi
rektoratet er i overensstemmelse med for
valtningsloven. (Trukket tilbake), S.tid. 
1978 (13.1.88). 

4. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om manglende bruk av nynorsk i tids
skriftet SørNord Utvikling, S.tid. 3334 
(11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov 11. april 1980 nr. 5 om 

målbruk i offentleg teneste. (Lovfesting 
om ei melding kvart fjerde år. Unntaks
heimel om skjema i begge målformer.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 103, Innst. O. 31, 0.
tid. 255-259 (4.2.88), Besl. O. 44, L.tid. 26 
(16.2.88). Lov av Il. mars 1988. 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
l. Perspektiver og reformer i den økonomis

ke politikken. 
(Vedlegg: l. Makroøkonomisk framskri
ving til1991 og 1995. 2. De offentlige utgif
ter fram til 1991. Særskilt vedlegg: Den 
nye staten. Program for fornyelse av stats
forvaltningen (Mai 1987).) 
St.meld. 4 (1987-88), ref. S.tid. 31 (1987-88), 
Innst. S. 14, S.tid. 1435-1479 (2.12.88). 
(l forslag fra Anders Talleraas sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 
(Se STATSADMINISTRASJON l, 2.) 

2. Debatt om behandlingen av 2 forslag 
vedr. Oslo Private Gymnasium som av 
flertallet i Presidentskapet er foreslått ko
mitebehandlet. Ved alternativ votering 
mellom dette forslag og et fra Hanna 
Kvanmo om å behandle dem straks og av
vise dem som Stortinget uvedkommende, 
bifaltes det siste. 
S.tid. 2354-2359 (19.1.88). 
(Jf. sak 4.) 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Bruk av eksterne konsulenter. 
'fjenesteboliger i staten, boligfradrag for 
statlige husleier.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

4. Debatt om behandlingen av 3 referatsa
ker som av flertallet i Presidentskapet er 

foreslått komitebehandlet. Mindretallet 
mener at sakene som forvaltningssaker er 
Stortinget uvedkommende og foreslår at 
de ikke tas under behandling. President
skapets flertallsforslag bifaltes. 
S.tid. 3650-3653 (19.5.89). 
(Jf. sak 2 og PRIVATSKOLER Il, sakene 
4 og 5.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om kam

panjen «Den nye staten» og om å bedre 
servicen overfor de 400 000 hørselshemme
de i vårt land, S.tid. 83-84 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om endring 
av bestemmelser som hindrer norske 
kvinner som giftet seg med tyske borgere 
under og like etter krigen i å få tilbake sitt 
norske statsborgerskap, S.tid. 1657-1658 
(7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om midler til 
samvirkeordninger innen bante- og eldre
omsorg, S.tid. 2625-2626 (15.2.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov 8. desember 1950 nr. 3 om 

norsk riksborgarrett. (Mulighet for kvin
ner gift med statsborgere av fiendestat å 
få tilbake sitt norske statsborgerskap om 
de bosetter seg i Norge.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 328, Innst. O. 50, 0.
tid. 416-417 (9.5.89), Besl. O. 75, L.tid. 60-61 
(23.5.89). Lov av 9. juni 1989. 
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STATSLÅN 

Omfatter bl.a.: Eroeroslån, grunnkjØpslån, grunnkjØpsobligasjoner, statsgjeld. 
Se også: AKSJER, BANKER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, NORGES BANK, STATS
BANKER, STATSBUDSJETTET. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1650 Innenlandsk statsgjeld-

renter m.m. 
1651 Innenlandsk statsgjeld- avdrag 
1652 Statens grunnkjØpsobligasjoner 
1660 Utenlandsk statsgjeld -

renter m.m. 
1661 Utenlandsk statsgjeld- avdrag 
2430 Lån til statsbankene 

5331 Statens grunnkjøpslån 
5341 Avdrag på utestående fordringer 
5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjØpslån 

n. Alminnelige saker: 

l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 
utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen til statsbankene og Den nors
ke stats oljeselskap a.s. 
St. prp. 14, Innst. S. 19, ref. S.tid. 468, 
S.tid. 805-806 (25.11.85). 

2. Fullmakt til å ta opp innenlandske stats
lån i 1985. 

St.prp. 16, lnnst. S . 18, ref. S.tid. 469, S.tid. 
806 (25.11.85). 

3. Innfrielse av garantiansvar under ord
ningen med statsgaranti for leveransekre
ditter for skip til innenlandske kjøpere og 
av garantier stillet av Norsk garantiinsti
tutt for skip og borefartøyer. (M!r «Lang
fonn», M/S «Kilstraum», M/S «Orator», 
M/S «Oranus».) 
St. prp. 32, ref. S.tid. 809, Innst. S. 49, S.tid. 
1595 (12.12.85). 

4. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1984. (Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg: l. Nærmere om de enkelte 
statslån som er tatt opp i 1984. 2. Forskrif
ter gitt i medhold av lov om Norges Bank 
og pengevesenet.) 
St.meld. 24, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 164, 
S.tid. 2918-2941 (3.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra SigbjØrn Johnsen, framsatt av 
Gunnar Berge, om Norges Banks regler 
for salg av «Gullfisk», S.tid. 19281929 
(29.1.86). 

2. Sp.spm. frå Kjell Opseth om avslag på 
søknad frå Brødrene Aa Båtbyggeri om 
rentestøtte, S .tid. 2018-2019 (12.2.86). 
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1986-87 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1650 Innenlandsk statsgjeld-

renter m.m. 
1651 Innenlandsk statsgjeld- avdrag 
1652 Statens grunnkjØpsobligasjoner 
1660 Utenlandsk statsgjeld -

renter m.m. 
1661 Utenlandsk statsgjeld - avdrag 
2430 Lån til statsbankene 

5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommunalbanken av 

grunnkjØPslån 
5331 Statens grunnkjØPSlån 
5341 Avdrag på utestående fordringer 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån og til å gi lån fra 
statskassen til statsbankene og Den nors
ke stats oljeselskap a.s 
St.prp. 27, ref. S.tid. 788, Innst. S. 26, S.tid. 
1563-1564 (8.12.86). 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Bankinspeksjonens 
virksomhet i 1985. (Kredittmeldingen.) 
(Vedlegg l. Nærmere om de enkelte stats
lån i 1985. 2. Retningslinjer for bevilgning 
av boliglån gitt av representantskapet i 
Norges Bank. 3. Forskrifter om pensjons
ordning for sentralbanksjefen og vise
sentralbanksjefen. 4. Forskrifter om den 
norske krones kursordning og om end
ringer i kursleiet. 5. Brev fra Norges Bank 
til Finansdepartementet av 4. april 1986 
om Norges Banks distriktsavdelinger. 6. 
Brev fra Norges Bank til Finansdeparte
mentet av 24. september 1986 om lønns
oppgjøret i Norges Bank og boliglånsvil
kårene.) 
St.meld. 23, ref. S.tid. 1920, Innst. S. 118, 
S.tid. 2780-2806 (2.4.87). 
(5 forslag - ingen bifalt.) 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1650 Innenlandsk statsgjeld -

renter m.m. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1650 Innenlandsk statsgjeld -

renter m.m. 
1651 Innenlandsk statsgjeld- avdrag 
1652 Statens grunnkjØPsobligasjoner 
1660 Utenlandsk statsgjeld -

renter m.m. 
1661 Utenlandsk statsgjeld - avdrag 

5331 Statens grunnkjøpslån 
5341 Avdrag på utestående fordringer 

2430 Lån til statsbankene 
5601 Renter fra statsbankene 
5606 Renter fra Kommualbanken av 

grunnkjøpslån 
2. Endring på statsbudsjettet for 1988 under 

kap. 2430 Lån til statsbankene. (Statlig lå
neordning for furunkuloserammede 
oppdrettsanlegg i Trøndelag.) 
(Vedlegg: Retningslinjer for låneordnin
gen.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 938, Bud
sjt:tt-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1860-1864 
(17 .1~.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån. 
St.prp. 27, ref. S.tid. 704, Innst. S. 34, S.tid. 
1563 (7.12.87). 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 197 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 



Statslån -616-

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1650 Innenlandsk statsgjeld-

1651 
1652 
1660 

1661 
5331 
5341 

2430 
5601 
5606 

renter m.m. 
Innenlandsk statsgjeld- avdrag 
Statens grunnkjØpsobligasjoner 
Utenlandsk statsgjeld-
renter m.m. 
Utenlandsk statsgjeld- avdrag 
Statens grunnkjØpslån 
Avdrag på utestående fordringer 
Lån til statsbankene 
&m.ter fra statsbankene 
Renter fra Kommualbanken av 
grunnkjøpslån 

O. Alminnelige saker: 
l. Fullmakt til å ta opp innenlandske og 

utenlandske statslån. 
St.prp. 27, ref. S.tid. 795, Innst. S. 35, S.tid. 
1479-1480 (2.12.88). 

2. Kredittpolitikken, valutapolitikken og 
Norges Banks og Kredittilsynets virksom
het i 1986. 
(Vedlegg: l. Nærmere opplysninger om 
de enkelte statslån som ble tatt opp i 1986. 
2. Redegjørelse fra Norges Bank og Kre
dittilsynet. Undersøkelsene omkring av
vikene i kredittmarkedsstatistikken i 
1986. 3. Norges Banks retningslinjer for 
bevilgning av boliglån.) 
St.meld. 40 (1987-88), ref. S.tid. 2764 (1987-
88), Innst. S. 124, S.tid. 3199-3203 (17.4.89). 
(l forslag ikke bifalt.) 
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STORTINGET 

Omfatter bl.a.: Ekstrasesjoner, fagkomiteer, fullmaktene, gruppesekretærer, Stortingets bud
sjett, stortingsbygningen, stortingskomiteer. 
Se også: BILLIGHETSERSTATNINGER, GRUNNLOVEN, KLAGER TIL STORTINGET, 
POLITISKE PARTIER, REGJERINGEN, REGJERINGEN OVERSENDT, RIKSREVISJO
NEN, STATSFORFATNING, STORTINGETS ADMINISTRASJON, STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN, STOR
TINGSREPRESENTANTER, VALG. 

1985-86 
Stortinget (130.): 

l. Stortingets sammentreden (valg av full
maktskomite). 
S.tid.9 (1.10.85). 

2. Fullmaktene. 
Innst. S. l, S.tid. 11-14 (8.10.85). 
(Vedlegg: l. Tilråding frå den førebuande
fullmaktsnemnda om fullmaktene for 
stortingsrepresentantane og vararepre
sentantane på Det 130.,131.,132. og 133. or
dentlege Stortinget. 2. Fylkesvis oversikt 
med røystetala for partia, listeforbund og 
mandatfordelinga. 3. Fylkesvis oversikt 
over vraka og godkjende førehandsrøys
tingar). 

3. Valg av embetsmenn. 
S.tid.15-16 (9.10.85). 

4. Bemyndigelse for Presidentskapet til å ut
føre forskjellige forretninger. 
S.tid.17-18 (9.10.85). 

5. Apning av det 130. ordentlige Storting (H. 
M. Kongens tale (Trontalen), Melding om 
Noregs rikes tilstand og styring etter siste 
melding og Presidentens tale til H. M. 
Kongen). 
S.tid.19-35 (11.10.85). (Beh. se REGJE
RINGEN Il, sak 1). 

6. Valg av varapresident etter Kirsti Kolle 
Grøndahl. 
s. tid. 2643 (15.5.86). 

7. Oppnevnelse av deputasjon til å motta 
Kongen ved Stortingets oppløsning. 
S.tid. 3748 (20.6.86). 

8. OpplØsning av det 130. ordentlige Stor
ting. 
S.tid. 3749 (30.9.86). 

Odelstinget: 

l. Konstituering og valg av embetsmenn, 
O.tid. 1-2 (9.10.85). 

2. Valg av visepresident i stedet for Eleono
re Bjartveit. 
O.tid. 271 (13.5.86). 

3. Valg av varapresident i stedet for Hall
vard Bakke. 
O.tid. 271 (13.5.86). 

4. Valg av sekretær i stedet for Inger Lise 
Gjørv. 
O.tid. 271 (13.5.86). 

Lagtinget: 

l. Valg av medlemmer av Lagtinget, S.tid. 
16-17 (9.10.85). 

2. Konstituering og valg av embetsmenn, 
L.tid. 1-2 (9.10.85). 

3. Valg av et medlem av Lagtinget isteden
for Morten Steenstrup. S.tid. 242 
(30.10.85). 

4. Valg av et medlem av Lagtinget isteden
for Tore A. Liltved. S.tid. 2444 (23.4.86). 

5. Valg av 3 medlemmer av Lagtinget etter 
Ellen Gjerpe Hansen, Harry Danielsen og 
Agnes Reiten. (Saken utsatt pga. uklarhet 
om et medlem som er valgt til Lagtinget 
kan flyttes til Odelstinget - jf. neste sak. 
S.tid. 2789-2790 (21.5.86). 

6. Valg av 3 medlemmer av Lagtinget etter 
Ellen Gjerpe Hansen, Harry Danielsen og 
Agnes Reiten. S.tid. 2806 (22.5.86). 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
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Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 

U. Alminnelige saker: 

l. Fortegnelse over de på Stortinget 1984-85 
ikke behandlede saker. 
Dok. 11 (1984-85), ref. S.tid. 47 (14.10.85) og 
vedlagt. 

2. Søknad fra Stortingets Presselosje om ad
gang for sine medlemmer til Stortingets 
forhandlinger og dokumenter i sesjonen 
1985-86. 
Ref. S.tid. 48, og innvilget. 

3. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1986. 
Innst. S . 2, S.tid. 228-240 (23.10.85). 

4. Sammensetningen av Stortingets faste 
komiteer. 
S.3, ref. S.tid. 240 (23.10.85) og vedlagt pro
tokollen. (Jf. sak 5 og 9.) 

5. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 4, ref. S.tid. 269 (5.11.85) og vedlagt pro
tokollen. (Jf. sak 9.) 

6. Presidenten opplyser under en debatt at 
på grunn av ny og mer avansert teknologi, 
må det tas lengre pause mellom voteringe
ne når voteringsanlegget benyttes, S. tid. 
541 (14.11.85). 

7. Valg av styre for «Mindegaven til Norge 
1914 fra Det Norske Utflytterfolk i Nord
Amerika». 
lnnst. S. 16, S .tid. 818 (26.11.85). 

8. Beretning for 1985 fra styret for Mindega
ven til Norge 1914 fra det norske utflytter
folk i Nord-Amerika. 
Innst. S . 134, S.tid. 2486-2487 (28.4.86). 

9. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 

S. 154, ref. S.tid. 2766 (15.5.86) og vedlagt 
protokollen. 

10. Forslag fra Carl I. Hagen datert 23. april 
1986 om skrinleggelse av arbeidet med et 
underjordisk garasjeanlegg for Stor
tinget. 
Dok. 8:14, ref. S.tid. 2485, Innst. S. 183 (ik
ke-beh.), S.tid. 3035-3036 (6.6.86). (l forslag 
ikke bifalt.) (Jf. Ill, 1.) 

11. Lønnsoppgjøret for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (Herunder gruppesekretærene 
i Stortinget.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 262, 
S.tid. 3697-3699 (20.6.86). . 

12. Fortegnelse over de saker som på Stor
tinget 1985-86 er sendt komiteen til be
handling. 

13. Fortegnelse over de på Stortinget 1985-86 
ikke behandlede saker. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bruk av 70 
millioner kroner til bygging av parke
ringsplasser under Eidsvolls plass er for
svarlig bruk av skattebetaZernes penger, 
S.tid. 1905-1906 (29.1.86). (Jf. Il, 11.) 

2. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen om stortingskomiteers adgang til på 
eget initiativ å innkalle statsråder for å 
redegjøre i komiteen for saker som ikke 
er til behandling i komiteen, S. tid. 2908-
2910 (30.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i diverse lover om periodiske 
meldinger til Stortinget. (Forenkling og 
sanering av systemet med institusjons
meldinger m.v.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 135, Innst. O. 45, 
O.tid. 272-273 (22.5.86), Besl. O. 50, L.tid. 
36 (29.5.86). Lov av 11. juli 1986. 
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1986-87 

Stortinget (131.): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presi

denter og sekretærer. 
S.tid. 1-3 (1.10.86). 

2. Apning av det 131. ordentlige Storting. 
(H. M. Kongens tale til det 131. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen), 
Melding om Noregs rikes tilstand og sty
ring i tida etter siste melding og Presiden
tens tale til H. M. Kongen.) 
S.tid. 4-20 (2.10.86). (Beh. se REGJE
RINGEN Il, sak 1.) 

3. OpplØsning av det 131. ordentlige Stor
ting. 
S.tid. 4215 (30.9.87) 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.86). 

Lagtinget: 
l. Valg til Lagtinget. 

S.tid. 3 (1.10.86). 
2. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.86). 
3. Valg av midlertidig visepresident under 

lagtingspresident Sigurd Verdals permi
sjon, og valg av midlertidig vara president. 
L.tid. 3 (4.11.86). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgning til Stortinget på statsbudsjet

tet for 1987, herunder forslag om bygging 
av garasje- og serviceanlegg for Stor
tinget. 
St.prp. l, kap. 41, Budsjett-innst. S. 2. Til
legg l, S.tid. 771-788 (18.11.86). 
(3 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 
(Jf. Il, sak 6.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Fortegnelse over de på Stortinget 1985-86 

ikke-behandlede saker. 
Dok. 11 (1985-86), ref. S.tid. 29 (6.10.86) og 
vedlagt protokollen. 

2. Stortingets Presselosje sender søknad om 
adgang for sine medlemmer til Stor
tingets forhandlinger og dokumenter 
sesjonen 1986-87. 
Ref. S .tid. 30 (6.10.86), og innvilget. 

3. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1987. 
Innst. S. l, S.tid. 66-78 (15.10.86) 

4. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
lnnst. S. 2, S.tid. 78 (15.10.86). 

5. Endringer i de faste komiteers sammen
setning og om suppleringsvalg av et vara
medlem i administrasjonsstyret. 
Innst. S. 4, S.tid. 318 (30.10.86). 

6. Forslag fra Carl l. Hagen datert 23. april 
1986 om skrinleggelse av arbeidet med et 
underjordisk garasjeanlegg for Stor
tinget. 
Dok. 8:14 (1985-86), ref. S.tid. 2485 (1985-
86), Budsjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 
771-788 (18.11.86). 
(3 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 
(Jf. I, sak .) 

7. Suppleringsvalg av et medlem til styret 
for «Mindegaven til Norge 1914 fra Det 
Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 59, S.tid. 1753 (15.12.86). 

8. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
Innst. S. 116, S.tid. 2697 (31.3.87). 

9. Statue av Stortingets første president, 
Wilhelm Frimann Koren Christie, på 
Eidsvolls plass. (l forbindelse med grunn
lovsjubileet i 1989.) 
(Vedlegg: Uttalelse av professor Sverre 
Steen om stortingspresident Wilhelm Fri
mann Koren Christie.) 
Innst. S. 147,- S.tid. 3108 (12.5.87). 

10. Beretning for 1986 fra styret for «Minde
gaven til Norge 1914 fra det norske utflyt
terfolk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 148, S.tid. 3108-3109 (12.5.87). 

11. Fortegnelse over de saker som på Stor
tinget 1986-87 er sendt komiteene til be
handling. 
Dok. 10. 

12. Fortegnelse over de på Stortinget 1986-87 
ikke-behandlede saker. 
Dok. 11. 

m. Spørsmål: 
l. Spm. fra Carl l. Hagen om stortingskomi

teenes reisevirksomhet, S.tid. 2360-2363 
(20.2.87). 
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1987-88 

Stortinget (132.): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presi

denter og sekretærer. S.tid. 1-4 (1.10.87). 
2. Apning av det 132. ordentlige Storting. 

(H. M. Kongens tale til det 132. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen), 
Melding om Noregs rikes tilstand og sty
ring i tida etter siste melding og Presiden
tens tale til H. M. Kongen.) 
S.tid. 5-22 (2.10.87). (Beh. se REGJERIN
GEN Il, sak 1.) 

3. OpplØsning av det 132. ordentlige Stor
ting. 
s. tid. 4420 (30.9.88). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.87). 

Lagtinget: 
l. Valg til Lagtinget. 

S.tid. 3 (1.10.87). 
2. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.87). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S. tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 

U. Alminnelige saker: 
l. Fortegnelse over de på Stortinget 1986-87 

ikke behandlede saker. 
Dok. Il (1986-87), ref. S.tid. 30 (6.10.87), og 
vedlagt protokollen. 

2. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
S. l, ref. S.tid. 48 (8.10.87). 

3. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1988. 
lnnst. S. 2, S.tid. 63-77 (14.10.87). 

4. Oslo Katedralskole, bidrag til møte- og 
festsal. 
Innst. S. 3, S.tid. 84 (15.10.87). 

5. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
Innst. S. 4, S.tid. 112-117 (21.10.87). 

6. Reising av en statue av Stortingets første 
president, Wilhelm Frimann Koren 

Christie, i forbindelse med Grunnlovens 
175-års jubileum. 
Innst. S. 61, S.tid. 1666 (14.12.87). 

7. Endringer i de faste komiteers sammen
setning og i delegasjonen til Nordisk Råd. 
Ref. S.tid. 2114 (3.2.88), S. 80, og vedlagt 
protokollen. 

8. KjØp av eiendommen Akersgaten 21. 
lnnst. S. 115, S.tid. 2321 (29.2.88). 

9. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. (Herunder 
gruppesekretærer i Stortinget.) 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 134, 
S. tid. 2578 (17 .3.88) og tilbakesendt komi
teen. 
(Jf. neste sak.) 

10. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. (Herunder 
gruppesekretærer i Stortinget.) 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 149, 
S.tid. 2716- 2723 (24.3.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Carl 
l. Hagen sendt Regjeringen -se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

11. Beretning for 1987 fra styret for «Minde
gaven til Norge 1914 fra det norske utflyt
terfolk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 166, S.tid. 3092 (28.4.88). 

12. Fullmakt til å forberede og legge frem pla
ner for markeringen av Grunnlovens 175-
årsjubileum. 
Innst. S. 278, S.tid. 4145 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Spm. fra Theo Koritzinsky om opplys

ninger fremkommet i Oslo Byrett vedr. et 
utvalg i Stortinget med påstått ansvar for 
forholdet til den militære etterretningstje
neste, S.tid. 2011-2013 (21.1.88). 

2. Spm. fra Theo Koritzinsky om ordningen 
med møter mellom Storting, riksrevisor 
og forsvarsminister om den militære et
terretningstjeneste, S.tid. 3372-3373 
(18.5.88). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om stor
tingspresidentens besøk på den Israel
okkuperte Vestbredden, S.tid. 3418- 3419 
(25.5.88). 
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1988-89 

Stortinget (133.): 
l. Stortingets sammentreden. Valg av presi

denter og sekretærer. S.tid. 1-5 (1.10.88). 
2. Apning av det 133. ordentlige Storting. 

(H. M. Kongens tale til det 133. ordentlige 
Storting ved dets åpning (Trontalen). 
Melding om Norges rikes tilstand og sty
ring i tida etter siste melding og Presiden
tens tale til H. M. Kongen.) 
S.tid. 6-23 (3.10.88). (Beh. se REGJE
RINGEN Il, sak 1.) 

3. OpplØsning av det 133. ordentlige Stor
ting. 
S.tid. 5134 (21.6.89). 

Odelstinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

O.tid. 1-2 (1.10.88). 

Lagtinget: 
l. Valg av presidenter og sekretærer. 

L.tid. 1-2 (1.10.88). 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 

41 3041 Stortinget 
(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av l O ikke bifalt og 4 fra Carl I. Hagen ved
tatt sendt Presidentskapet - se seksjon l -
STORTINGETS PRESIDENTSKAP.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Saker som Stortinget har til behandling 

som ikke er behandlet i sesjonen 1987-88. 
Dok. 11 (1987-88), ref. S.tid. 32 (4.10.88) og 
vedlagt protokollen. 

2. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
S. 2, ref. S.tid. 34 (4.10.88) og vedlagt proto
kollen. 

3. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
Innst. S. 4, S.tid. 35 (10.10.88). 

4. Fordeling til komiteene av de enkelte ka
pitler i forslaget til statsbudsjett for 1989. 
Innst. S. l, S.tid. 35-48 (10.10.88). 

5. Markeringen av Grunnlovjubileet 1989. 
Innst. S. 83, S.tid. 2308-2309 (18.1.88). 

6. Beretning for 1988 fra styret for «Minde
gaven til Norge 1914 fra det norske utflyt
terfolk i Nord-Amerika». 
Innst. S. 135, S.tid. 3173 (12.4.89). 

7. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
Innst. S. 167, ref. S.tid. 3461 (8.5.89). 

8. Minnehøytidelighet i anledning 175-
årsjubileet for Kongeriket Norges Grunn
lov. 
S.tid. 3591-3593 (16.5.89). 

9. Suppleringsvalg til valgkomiteen, den ut
videde utenriks- og konstitusjonskomit-, 
Nordisk Råd og styret i pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter. 
Innst. S. 175, S.tid. 3595-3596 (19.5.89). 

10. Etablering av et «Stortingets Hus» på 
Norsk Folkemuseum. 
Innst. S. 183, S.tid. 3830 (29.5.89). 

11. Valg av medlemmer med varamedlem
mer til den forberedende fullmaktskom i te. 
Innst. S. 287, S.tid. 4965-4967 (19.6.89). 
(l forslag fra Jan P. Syse pva. H, KrF og 
Sp om valg av leder bifaltes.) 

m. Spørsmål: 
l. Spm. fra Theo Koritzinsky om å opprette 

en parlamentarisk kommisjon til grans
king av militær etterretningsvirksomhet 
fra en bunker under RuselØkka skole i Os
lo, S.tid. 4694-4695 (15.6.89). 
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STORTINGETS ADMINISTRASJON 

Omfatter bl.a.: Stortingsarkivet, Stortingsbiblioteket. 
Se også: STORTINGET, STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, STORTINGSREPRE
SENTANTER. 

1985-86 

n. Alminnelige saker: 

l. Valg av medlemmer til Stortingets Vel
ferdsutvalg. 
Innst.S. 10, S.tid. 489 (13.11.85). 

2. Valg av fire medlemmer med personlige 
varamedlemmer av administrasjonssty
ret i Stortinget. 
Innst. S. 9, S.tid. 817 (26.11.85). 

3. Valg av medlemmer av Tilsynsutvalget 
for Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 15, S.tid. 817-818 (26.11.85). 

4. Melding for 1985 fra Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 119, S.tid. 2405-2406 (15.4.86). 

5. Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 
1985. 
Ref. S.tid. 2178, Innst. S. 127, S.tid. 2406-
2407 (15.4.86). 

6. Suppleringsvalg av to varamedlemmer til 
administrasjonsstyret i Stortinget. 
Innst. S. 189, S.tid. 3135 (12.6.86). 

7. LønnsoppgjØret for de offentlige tjeneste
menn m.fl. (Herunder Stortingets ansat
te.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 262, 
S.tid. 3697-3699 (20.6.86). 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i de faste komiteers sammen

setning og om suppleringsvalg av et vara
medlem i administrasjonsstyret. 
Innst. S. 4, S.tid. 318 (30.10.86). 

2. Endring av administrasjonsordningen i 
Stortinget. (Opprettelse av en direktørstil
ling, og ansettelse av kontorsjef Erik Mo i 
denne stilling.) 
Innst. S. 21, S.tid. 674-675 (17.11.86). 

3. Suppleringsvalg av et medlem til Stor
tingets Velferdsutvalg. 
Innst. S. 58, S.tid. 1753 (15.12.86). 

4. Melding for 1986 fra Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 92, S.tid. 3047-3048 (5.5.87). 

5. Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 
1986. Ref. S.tid. 2462, Innst. S. 137, S.tid. 
3049 (5.5.87). 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Melding for 1987 fra Tilsynsutvalget for 

Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 127, S.tid. 2531-2532 (16.3.88). 

2. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. (Herunder 
Stortingets ansatte.) 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 134, 
S.tid. 2578 (17.3.88) og tilbakesendt komi
teen. 
(Jf. neste sak.) 

3. Lønns- og pensjonsregulering for de of
fentlige tjenestemenn m.fl. (Herunder 
Stortingets ansatte.) 
(Vedlegg: l. Protokoll fra forhandlingene 
dagene 22, 23, og 24. april 1987. 2. Proto
koll fra forhandlingene dagene 7. 13. 14. 
og 15. januar 1988.) 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 149, 
s. tid. 2716- 2723 (24.3.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Carl 
l. Hagen sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. forrige sak.) 

4. Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 
1987. Ref. S.tid. 2967, Innst. S. 213, S.tid. 
3433 (25.5.88). 

1988-89 
U. Alminnelige saker: 

l. Melding for 1988 fra Tilsynsutvalget for 
Stortingsbiblioteket. 
Innst. S. 126, S.tid. 3043-3044 (10.4.89). 

2. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og 
gjennomfØringen av inntektspolitikken 
for 1989. 

(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 3.4.89 
fra finanskomiteen til Stortingets presi
dentskap vedr. arbeidstidsbestemmelse
ne for Stortingets ansatte, og svarbrev fra 
presidentskapet 4.4.89.\ 
Innst. S. 136, S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
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STORTINGETS FORRETNINGSORDEN 

Omfatter diverse uttalelser og debatter angående forståelsen av forskjellige paragrafer i forret
ningsordenen. Innstilling og debatt om endringer i forretningsordenen er plassert først. 

l. Endringer i Stortingets forretningsorden. 
(Åpne komitehøringer, realitetsbehand
ling av forslag inntatt i innst. (§30), be
handling av private ·forslag (§§29 og 31), 
forlengelse av vårsesjonen, avskaffelse av 
gr.spm., omlegging av spørretimen, tale
tidsfordeling, replikkordskifte, adgangen 
til bruk av manuskript, forholdstallsvalg, 
statsråders redegjørelser med etterfølgen
de debatt, registrering av komitedoku
menter.) 
(Vedlegg til innst.: Innstilling fra regle
mentskomiteen om endringer i Stortin
gets forretningsorden.) 
Innst. S . 232 (1988-89), S.tid. 4695-4736 
(15.6.89). 
(4 forslag - ingen bifalt, herav forslag om 
åpne komitehøringer.) 

Sakene er heretter ordnet i 7 ulike grup
per, kronologisk og nummerisk innen 
hver gruppe: Behandlingsmåten, forslag, 
påtaler, rettelser, spørsmål, taletid og vote
ring. 

BEHANDLINGSMÅTEN: 
(Diverse paragrafer vedr. arbeidsgangen, 

budsjettbehandlingen, lovbehandlingen, for
deling av saker til komite, møteayvikling, 
valg som Stortinget foretar m.m.) 

1985-86 
l. Presidenten foreslår at en innstilling som 

ikke har ligget ute i den reglementsbestem
te tid, likevel blir behandlet, S.tid. 478 
(8.11.85). 

2. Presidenten opplyser, etter en anmodning 
fra Carl l. Hagen, at Presidentskapet vil 
vurdere et regelverk for de valg som fore
tas av Stortinget, S.tid. 478-479 (8.11.85). 

3. Presidenten foreslår i henhold til § 30, at 
utenriksministerens redegjørelse om Tre
holt-saken sendes utenriks- og konstitu
sjonskomiteen, S.tid. 816 (2().11.85). 

4. Presidenten redegjør for forslag til debat
topplegg som foreligger fra fagkomiteen, 
og avviser kritikk av at 5 saker vedr. stats
budsj. 1986 og endr. på budsj. 1985 be
handles under ett, S.tid. 901-902 (28.11.85). 

5. Debatt om opplegget for behandling av 
industrikomiteens budsj. innst. vedr. In
dustridep. og Olje- og energidep., og om 
fordeling av taletid, S.tid. 1079-1081 
(2.12.85). 

6. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å syte for 
at regjeringsdmedlemene svarar spørjara
ne i spørjetimen i den målforma dei blir 
tiltala, S.tid. 1284 (4.12.85) 

7. Presidenten foreslår at Budsjinnst. S. 11, 
som ikke har vært utlagt i reglementsmes
sig tid, likevel behandles, S.tid. 1695 
(19.12.85). 

8. Presidenten gjør oppmerksom på at for
retningsordenen ikke gir klare anvisnin
ger på hvorvidt interpellant og statsråd 
skal ha ordet for annen gang umiddelbart, 
S.tid. 1846 (14.1.86). 

9. Presidenten fraviker komiteens forslag til 
opplegg for debatt, og gir adgang til re
plikkordskifte under henvisning til § 37, 
S.tid. 2243-2244, 2270 (17 .3.86). 

10. Referat - Debatt om hvilken komite i Stor
tinget som skal behandle St.prp. 73 omfis
kebåtfinansiering, etter delt innstilling fra 
Presidentskapet. Ref. S.tid. 2482-2485 
(24.4.86). 

11. En sak om valg av medlemmer av Lagtin
get utsettes, da et medlem som er valgt til 
Lagtinget, etter reglementet, ikke kan flyt
tes aver til Odelstinget, S.tid. 2789-2790 
(21.5.86). 

12. Forretningsordenen fravikes for at det kan 
foretas nytt valg av valgkomite etter regje
ringsskiftet, S. tid. 2790 (21.5.86). 

13. Presidenten gir etter anmodning fra Carl l. 
Hagen, og etterat saksordfører for sin del 
ikke setter seg i mot det, anledning til re
plikkordskifte etter saksordførerens og 
statsrådens innlegg, S.tid. 2825 (27.5.86). 

14. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl l. Ha
gen om stortingskomiteers adgang til på 
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eget initiativ å innkalle statsråder for å re
degjøre i komiteen for saker som ikke er 
til behandling i komiteen, S. tid. 2908-2909 
(30.5.86). 

15. Flere representanter bemerker behandlin
gen av en sak, hvor Presidentskapet har 
tatt initiativ overfor Forbruker- og admi
nistrasjonskomiteen uten å la saken refe
reres i Stortinget, S.tid. 3035-3036 (6.6.86). 

1986-87: 

16. Presidenten ber Stortinget godkjenne at 
en sak som ikke har ligget ute de regle
mentsmessige to dager, tas opp til behand
ling, S.tid. 1731 (12.12.86). 

17. Presidenten ber om at man søker å unngå 
forsinkelser på grunn av manglende fram
møte, S.tid. 1944 (8.1.87). 

18. Et forslag om å reise erstatningskrav etter 
Tsjernobylulykken, foreslås forelagt kom
munal- og miljØVernkomiteen fØr endelig 
innstilling avgis av utenrikskomiteen, og 
bifalles, S.tid. 2065 (27.1.87). 

19. Da flere representanter reiser tvil om en 
kan oppheve og endre lover gjennom et pa
ragrafvedtak i en annen lov, lar presiden
ten votere særskilt over de enkelte punkt, 
O.tid. 232 (31.3.87). 

20. Møtet fortsetter utover den reglementsmes
sige tid kl. 15, og selv om møtet ikke kan 
avvikles før kl. 16, beslutter man å fortset
te møtet da den siste saken er et grunn
lovsforslag som krever at to tredjedeler av 
representantene er til stede, S.tid. 3154 
(12.5.87). 

21. Debatt om votering ved navneopprop over 
et grunnlovsforslag når det er åpenbart 
hva resultatet vil bli, S.tid. 3164-3165 
(12.5.87). 

22. Debatt om en sak ikke burde vært forelagt 
en annen komite før innstilling ble avgitt. 
Presidenten minner om at dette i så fall 
skulle vært gjort da saken ble referert og 
oversendt komite, S.tid. 3416, 3417 
(26.5.87). 

23. Debatt om en ikke-behandlingsinnstilling 
og om å referere fra komiteens saksbe
handling. Presidenten påtaler også uttryk
ket «slarv», O. tid. 443-444 (29.5.87) 
(Jf. neste sak.) 

24. Debatt om en ikke-behandlingsinnstilZing 
og om adgang til å referere fra komitebe
handlinger, O.tid. 471-472 (29.5.87). 
(Jf. forrige sak.) 

25. Med hjemmel i § 32 foreslås at en sak som 
ikke har ligget ute i den reglementsmessige 
tid, likevel tas under behandling, S. tid. 
4075 (12.6.87). 
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26. Debatt om å skille ut debatt om mistillits
forslag fra debatt om jordbruksoppgjØret, 
S.tid. 4082 (12.6.87). 

1987-88 
27. En tidligere referert sak blir i President

skapsmøte 5.11.87, i henhold til § 15, 2. 
ledd besluttet omfordelt og sendt en annen 
komite, S.tid. 335 (2.11.87). 

28. Debatt om utformingen av et forslag og 
forholdet til Stortingets bevitgningsan
svar, S. tid. 604-605 (12.11.87). 
(Jf. sak 32.) 

29. Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo Korit
zinsky datert 6. november 1987 omtilbake
trekking av Ot.prp. nr. 9 1987-88 om lov om 
kontroll med eksport av strategiske varer, 
tjenester og teknologi. (COCOM-samar
beidet.) (Forslaget avvist med begrunnel
se i at det ikke vil være i overensstemmel
se med Grunnlovens bestemmelser eller 
Stortingets forretningsorden om behand
ling av lovsaker.) 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 536, Innst. S. 20, S.tid. 
786-795 (19.11.87). 

30. Debatt om hvilke komiteer som skal be
handle to saker som gjelder endringer i 
departementsstrukturen, Ref. S.tid. 934-
937 (25.11.87), 987 (26.11.87). 

31. Presidenten forelegger for Stortinget 
hvorvidt siste møte før jul skal gjennomfø
res uten den reglementsmessige pause, og 
ber representantene i såfall vise selvdisi
plin og måtehold. S.tid. 1859-1860 
(17.12.87). 

32. Debatt om et fullmaktsforslag er i strid 
med bevilgningsreglementet, S.tid. 1944-
1948 (17 .12.87). 
(Jf. sak 28.) 

33. Særmerknad tatt inn i innst. fra kontroll
komiteen (om Mongstad-saken) etter at ut
kast til innst. var forelagt en annenkomite 
til uttalelse. (Jf. forretningsordenens§ 9. 3. 
ledd.). 
Innst. S. 109, S.tid. 2406-2407, 2411 (1.3.88). 

34. Med hjemmel i § 32 fravikes regelen om at 
en innstilling skal ligge ute i to døgn fra 
den avleveres til den føres opp til behand
ling. 
O.tid. 289, 292-293 (2.3.88). 

35. Debatt om Presidentskapets behandling 
av referatsaker, S.tid. 2723-2726 (24.3.88). 

36. En referatsak sendes finanskomiteen i 
henhold til§ 29, 3.ledd, S.tid. 3155 (3.5.88). 

37. Debatt om presidentens forslag om å for
lenge formiddagsmøtet og representante
nes mulighet for å disponere middagspau
sen til andre gjøremål. S.tid. 3548-3550 
(27.5.88). 
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38. Debatt om at to saker fra forskjellige komi
teer foreslås behandlet samtidig, O. tid. 
595-596 (24.5.88). 

39. Debatt om behandlingsmåten for en rede
gjørelse, om den skal vedlegges protokol
len eller legges ut til debatt i et senere mø
te, S.tid. 3873-3875 (6.6.88). 

40. Presidenten gir statsråd Bakken anled
ning til ved ettermiddagsmøtets begynnel
se å komme med en tilleggsredegjØrelse i 
forbindelse med ordskiftet som fant sted 
ved formiddagsmøtets slutt, S.tid. 3930-
3931 (7 .6.88). 

1~88-89 

41. Presidenten bemerker at det ikke er reist 
innvendinger mot replikkordskifte og at 
«en debatt svært ofte vinner på at det også 
er adgang til replikkordskifte», S.tid. 464 
(1.11.88). 

42. Debatt om fordelingen av kap. mellom ko
miteene hører hjemme i den saken som 
står på dagsordenen, S.tid. 498 (2.11.88). 

43. I en debatt om en sak reist ved møtets 
slutt, kritiseres at statsråden har orientert 
en komite om saken og ikke Stortinget, en
da saken ikke ligger til behandling i komi
teen. (Om salg av aksjer i Saga Petroleum 
til det franske oljeselskapet Total.) S.tid. 
1034-1039 (23.11.88). 

44. Debatt om replikkadgang ved Stortingets 
budsjettbehandlinger, S . tid. l 041-1042 
(24.11.88). 
(Jf. neste sak.) 

45. Presidenten åpner for replikkveksling i en 
budsjettsak, S.tid. 1101-1102 (25.11.88). 
(Jf. forrige sak.) 

46. Debatt om konsultasjoner med Stortinget 
før handelsministeren møter i GATT-for
handlinger. Utenrikskomiteens leder inn
kaller til møte i den utvidete komite i sam
svar med § 13, S.tid. 1476-1478 (2.12.88). 

47. Med hjemmel i§ 32 behandles en sak som 
ikke har ligget ute i den reglementsmessige 
tid, S.tid. 1904 (15.12.88). 
(Jf. sak 67.) 

48. Debatt om behandlingen av en utsatt inn
stilling etterat finanskomiteen har avgitt 
ny innstilling, S.tid. 2186-2187 (20.12.88). 

49. Med Odelstingets samtykke behandles to 
saker som ikke har ligget ute den regle
mentsmessige tid, O. tid. 138 (16.12.88). 

50. Da det i forbindelse med replikkordskifter 
ikke gis anledning til oppklaring av mis
forståelser, blir utenriksministeren i ste
det tegnet på replikkordskiftelisten, S. tid. 
2316 (19.1.89). 

51. Et forslag vedtas ikke tatt under behand
ling under henvisning til§ 47. Da forslags
stilleren ikke var til stede under referatet, 
ber han ved møtets slutt om at forslagsstil
lere blir varslet om når referatsaken føres 
opp til behandling, S.tid. 2469, 2475-2476 
(26.1.89). 

52. Debatt om Regjeringens representasjon i 
Stortinget under debatter, S.tid. 2686-2690 
(21.2.89). 

53. Referatsak i Odelstinget utgår da det har 
vist seg nødvendig med en nærmere av
klaring av hvilken komite som skal ha sa
ken til behandling, O. tid. 155-156 (10.1.89). 

54. Debatt om et forslag om tilbakesendelse av 
en innst. til komite og om behandling av et 
forslag om tilbakesendelse av enkeltpara
grafer i innst. , O. tid. 184-188 (10.2.89). 

55. En representant viser til§ 18 og påpeker at 
saker som hører sammen, skal tas opp i 
samme innstilling, S.tid. 2963 (4.4.89). 

56. Presidenten tillater en viss debatt om til
grensende spørsmål, da han ønsker å være 
varsom med å avaktualisere debatten, 
S.tid. 3059 (10.4.89). 

57. Debatt om behandlingen av et forslag om 
å be HøYesterett avgi en betenkning om en 
lovs forhold til Grunnloven, O. tid. 266-268, 
308-310 (17.3.89). 

58. Debatt i Odelstinget om en lagtingsan
merkning vedr. en teknisk oppretting og 
ansvaret for det formelt korrekte ved et 
forslag som er fremmet til votering, O.tid. 
367-369 (2.5.89). 

59. Under en runde med oppklaring av mis
forståelser kritiseres utenriksministeren 
for å referere fra lukkede møter i Stortin
gets organer, S.tid. 3548-3549 (11.5.89). 

60. En representant gjØr oppmerksom på § 31 
om at et odelstingsvedtak som ikke har 
vært behandlet i komite, skal komiteen ut
tale seg om før det behandles i Lagtinget. 
Presidenten uttaler at det vil bli gjort. 
O. tid. 475-476 (12.5.89). 

61. Presidenten gjør rede for behandlingen av 
et forslag om å sende en sak tilbake til Re
gjeringen og begrunner avvisning om å la 
votere over forslaget før debatten, med at 
det ikke er å anse som et vanlig utsettel
sesforslag S.tid. 3783, 3828 (25.5.89). 

62. Voteringsresultatet er ikke som forventet 
etter partioppfatningene, men da ingen 
har meldt fra om at det er stemt feil, tas vo
teringen ikke om igjen. Saken endte med 
en lagtingsanmerkning og 2. gangs be
handling i Odelstinget ga forventet resul
tat, O.tid. 629-630 (1.6.89). 

63. Etter debatt om en referatsak bemerker 
presidenten at han ikke fant noen spesiell 
foranledning til å begrense de enkeltes 
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mulighet til å begrunne sine standpunk
ter, S.tid. 4033 (2.6.89). 

64. Debatt om begrunnelse for innst. om ikke
behandling av forslag til endr. i fengselslo
ven på bakgrunn av en juridisk betenk
ning fra stortingsdirektøren om at Stortin
get ikke bør behandle spørsmål som har til
knytning til en pågående rettssak (Ila-sa
ken), O.tid. 767-772 (6.6.89). 

65. Presidenten uttrykker tvil om avgrensnin
gen mellom lavforslaget som er til behand
ling og en mer generell debatt, og ber de
battantene forholde seg til tvilen, O.tid. 
779, 781 (6.6.89). 

66. Under debatt i Lagtinget ber to represen
tanter om at voteringen blir lagt opp slik 
at det blir anledning til å stemme mot en 
paragraf i odelstingsbeslutningen. Det 
blir i overensstemmelse med reglementet 
satt fram et forslag, L. tid. 89, 90 (12.6.89). 

67. Med hjemmel i forretningsordenen be
handles en sak som ikke har ligget ute i 
den reglementsbestemte tid, O.tid. 838 
(6.6.89). 

68. Debatt om ikke-behandlingsinnstilling fra 
justiskomiteen om endr. i fritakingsloven, 
som begrunnes med at forsvarskomiteen, 
som skulle uttale seg før endelig innst. ble 
avgitt, ikke ser seg i stand til å avgi slik ut
talelse nå, O.tid. 842 (16.6.89). 

69. Behandling av en instilling som ikke har 
ligget ute den reglementsmessig bestemte 
tid, S.tid. 4736 (15.6.89). 

70. På bakgrunn av mange lange møter, belas
tende for representanter og ansatte, fore
slår presidenten at møtet fortsetter til ca 
kl. 24 og at de resterende saker utsettes til 
dagen etter. Presidenten henstiller til rep
resentantene å beregne taletiden til et ab
solutt minimum, S.tid. 4887 (16.6.89). 

FORSLAG: 
(Særlig om forståelsen av §§ 29 og 30.) 

1985-86: 

l. Etter en debatt om realitetsvotering over 
forslag fremmet til trontaledebatten, fore
slår presidenten en fremgangsmåte for vo
teringen i samsvar med forretningsorde
nens§ 30, S.tid. 212-216 (22.10.85). 

2. Debatt om at det legges premisser for et 
forslag det skal realitetsvoteres over, S.tid. 
544 (14.11.89). 

3. Debatt om forståelsen av § 29 om behand
lingen av forslag som er varslet i innstillin
gen, S.tid. 572-574 (14.11.85). 

4. Debatt ved møtets avslutning om votering 
aver et forslag som er inntatt i innstillin
gen, men trukket tilbake av forslagstille-

ren, likevel skal voteres over dersom noen 
ønsker det, S.tid. 1405·1406, 1407-1408 
(5.12.85). 

5. Da det er delte meninger om på hvilken 
måte flere forslag framsatt under utenriks· 
debatten, skal behandles, lar presidenten 
votere over behandlingsmåten i samsvar 
med forretningsordenens§§ 29 og 30, S.tid. 
1561·1562 (9.12.85). 

6. Carl l. Hagen bemerker behandlingsmå
tenfor et forslag oversendt fra Odelstinget, 
S.tid. 2107-2108 (26.2.86). 

7. Debatt om forståelsen av § 29 om adgang 
til å realitetsvotere over forslag som er inn
levert etter kl. 9.00, S.tid. 3092-3094 
(9.6.86). 

8. Debatt om forståelsen av§§ 18,29 og 31om 
adgang til å realitetsvotere over et forslag 
framsatt i Odelstinget av et flertall i komi
teen, uten at dette forslag har vært varslet i 
innstillingen. Forslaget vedtas enstemmig 
og presidenten anmoder komiteen om å 
levere en uttalelse før behandlingen i Lag
tinget, O.tid. 300-310, 325 (10.6.86). 

9. Debatt om behandlingsmåten for forslag 
sendt Stortinget fra Odelstinget, S.tid. 
3471-3473 (18.6.86). 

1986-87 

10. Debatt om forståelsen av regelen om en 
frist for innlevering av forslag for at det 
kan kreves realitetsvotering, S.tid. 252-254 
(21.10.86). 

11. Debatt om forståelsen av§ 29 når forslags
stilleren selv ønsker realitetsvotering over 
et forslag (om omlegging av rentefradra
get). Et flertall ønsker å stemme for forsla
get etter at forslagsstilleren har tatt Arbei
derpartiets premisser til etterretning, 
S.tid. 529-531 (6.11.86). 

12. Etter en lengre diskusjon om votering 
over et forslag som ikke er varslet i innstil
lingen, og etter at et flertall i Stortinget 
klargjør at de er i mot forslaget, ønsker for· 
slagsstilleren forslaget oversendt Regje
ringen uten realitetsvotering, S.tid.1749-
1751 (12.12.86). 

13. Debatt om votering over enkeltpunkter i 
ett forslag som er ment som en enhet, 
S.tid. 1819·1821 (15.12.86). 

14. Carl l. Hagen bemerker at et forslag kom
mer til referat og formelt aversendes kom i· 
te fØrst 2 uker etter at forslaget er innle
vert. Presidenten forklarer forsinkelsen 
med at begge stortingspresidentene var 
opptatt i møter i Nordisk Råd, S.tid. 2157 
(6.2.87). 

15. Spm. fra Lars Velsand om rett til realitets-
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votering over forslag iflg. § 30 ([EF]g § 29), 
S.tid. 2634-2637 (25.3.87). 

16. Debatt om behandlingsmåten for Dok. 3 
om svar fra Regjeringen vedk. saker over
sendt av Stortinget. Under debatten ble 
det reist forslag om å sende to saker til ko
miteen, men disse forslag ble avvist med 
henholdsvis 70 mot 30 og 53 mot 48 stem
mer, S.tid. 3478-3484 (27.5.87). 

1987-88 
17. Debatt om utformingen av et forslag og 

forholdet til Stortingets bevilgningsan
svar, S.tid. 604-605 (12.11.87). 
(Jf. sak 23.) 

18. Presidenten bemerker at hun ga ordet til 
voteringen aver et forslag, ikke til en de
batt om partipolitiske problemer vedrø
rende forslaget, S.tid. 778 (19.11.87). 

19. Debatt om behandlingen av et forslag, om 
det skal tas opp til realitetsvotering eller 
sendes en komite, S.tid. 782 (19.11.87). 

20. Debatt om et forslag skal sendes komite 
eller legges ut til gjennomsyn etter § 30 c -
vedrørende utskifting av toppledelsen i 
Statoil, S .tid. 1261-1264 (1.12.87). 

21. Debatt om votering over et forslag som ik
ke er fremmet i innstillingen. Forslagsstil
leren Carl I. Hagen tilbyr å trekke forsla
get og fremme det som et Dok. 8-forslag, 
men forslaget blir da votert over. S.tid. 
1544 (7.12.87). 

22. Debatt om behandlingsmåten for forslag 
oversendt fra Odelstinget til Stortinget, 
hvor det føres opp som egen sak, S.tid. 
1769-1770 (16.12.87). 

23. Debatt om et fullmaktsforslag er i strid 
med bevilgningsreglementet, S. tid. 1944-
1948 (17 .12.87). 
(Jf. sak 17 .) 

24. Debatt om behandlingsmåten for et for
slag vedrørende lærerkonflikten og de po
litiske konsekvenser av å sende det til ko
mitebehandling, Ref. S.tid. ·· 2058-2061 
(27.1.88). 

25. Presidenten gjør oppmerksom på 2 likely
dende forslag og de innbyrdes motstriden
de forhold i det forslagsstillerne har bedt 
om henholdsvis realitetsvotering og over
sendelse. Forslaget blir votert over idet det 
var innlevert innen de reglementerte fris
ter. S.tid. 2215 (18.2.88). 

26. Debatt om forståelsen av § 30 vedrørende 
forslag aversendt Stortinget fra Odelstin
get, og om behandlingen av slike forslag 
som føres opp på dagsorden som egen sak, 
S.tid. 2532-2534 (16.3.88). 

27. Et forslag oversendt Stortinget fra Odel
stinget vedtas å ikke tas under behandling 

da Regjeringen allerede har fremmet lov
forslag om saken, S.tid. 2534 (16.3.88). 

28. Debatt om forslag som er framsatt i sam
svar med reglementet når det gjelder tids
frister, skal realitetsvoteres aver eller over
sendes Regjeringen, S.tid. 2757-2764 
(11.4.88). 

29. Debatt · om et forhåndsanmeldt forslag 
vedrørende stortingsrepresentantenes 
pensjoner, skal realitetsvoteres over eller 
sendes Presidentskapet, hvor et nesten li
kelydende forslag allerede ligger til be
handling, S.tid. 2861-2865 (12.4.88). 

30. Debatt om forholdet mellom Stortingets 
tilslutning til en komiteinnstilling og pre
missene komiteens flertall har lagt til 
grunn for forslaget, og om realitetsvote
ring over et forslag om å pålegge Regjerin
gen å fremme en melding, (under behand
ling av innst. om forslag fra Carl I. Hagen 
om kondemnering av en båt istedet for en 
annen), S.tid. 2961-2966 (19.4.88). 

31. Presidenten foreslår i samsvar med§ 30 et 
forslag ikke tatt under behandling og refe
rerer Presidentskapets oppfatning av at 
det dreier seg om et utpreget forvaltnings
spørsmål, S.tid. 3328-3329 (10.5.88). (Jf. sa
kene 38, 48 og 44.) 

32. Debatt om behandlingen av og votering 
over et aversendelsesforslag i henhold til §§ 
29, 64 og 30e, S. tid. 3624-3629 (30.5.88). 

33. Debatt om realitetsvotering eller oversen
delse av et forslag vedrørende folkeav
stemning om EF-spørsmålet, S.tid. 3952-
3955 (7 .6.88). 

34. Presidenten klargjør at det ikke er anled
ning til å endre et dokumentforslag under 
behandling ved å gjøre det om til et over
sendelsesforslag, S.tid. 4127 (9.6.88). 

35. Debatt om §§ 29 og 64 og muligheten for å 
få realitetsvotering over et forslag som er 
innlevert fØr kl. 9, S.tid. 4134-4135 (9.6.88). 

1988-89 
36. Debatt om forståelsen av § 29 om det er 

nødvendig å sette forretningssorden ut av 
kraft for å få realitetsvotering over forslag 
som er innlevert etter kl. 9. S.tid. 1550-1551 
(5.12.88). 
(Jf. neste sak.) 

37. Presidenten lar uten innvendinger fra 
Odelstinget, votere over et forslag som er 
innlevert etter fristen i § 29, O.tid. 41 
(1.12.88). 
(Jf. forrige sak.) 

38. Referatsak. Debatt om behandlingsmåten 
for et forslag om tillatelse for Ring Medi
sinske Senter AlS til drift av sykehussen-
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ger, etter delt innstilling fra Presidentska
pet. Ref. S.tid. 2027-2034 (15.12.88). 
(Jf. sakene 31, 40 og 44.) 

39. I forbindelse med at et forslag foreslås fo
relagt en annen komite før innstilling av
gis, ber Carl I. Hagen om samme prosedy
re for deler av et forslag fra ham som alle
rede er sendt komite, S .tid. 2354 (19.1.89). 

40. Debatt om behandlingen av 2 forslag vedr. 
Oslo Private Gymnasium som av flertallet 
i Presidentskapet er foreslått komitebe
handlet. Ved alternativ votering mellom 
dette forslag og et fra Hanna Kvanmo om å 
behandle dem straks og avvise dem som 
Stortinget uvedkommende, bifaltes det sis
te. S.tid. 2354-2359 (19.1.88). 
(Jf. sak 31, 38 og 44.) 

41. Presidenten foreslår alternativ votering 
mellom komiteens innstilling om forkastel
se av et forslag og forslag om å oversende 
dette til Regjeringen. Etter en lengre de
batt bifalles et forslag fra presidenten om å 
oversende forslaget uten realitetsvotering, 
S.tid. 2849-2850 (14.3.89). 

42. Votering i et dok.8-forslag hvor komiteen 
innstiller på oversendelse til Regjeringen, 
mens forslagsstiller fremmer realitetsfor
slag. Dokumentet vedlegges protokollen 
etter at realitetsforslagene er nedstemt, 
S.tid. 3398-3399 (26.4.89). 

43. Forslag fra Gunnar Fatland og Johan C. 
Løken om visse endringer i lov av 30. mai 
1975 nr. 20 om eigedomsskatt til kommu
nane. 
(Vedlegg: Inntatt i innst.: Brev av 23.2.89 
fra forslagsstillerne hvor forslaget trekkes 
tilbake. Brev av 31.3.89 fra Stortingets 
kontor om prosedyren ved tilbaketrekking 
av forslag.) 
Dok. 8:42 (1987-88), lnnst. S. 153, S.tid. 
3408-3409 (2.5.89). 

44. Debatt om behandlingen av 3 forslag som 
av flertallet i Presidentskapet er foreslått 
komitebehandlet. Mindretallet mener at 
sakene som forvaltningssaker er Stortin
get uvedkommende, og foreslår at de ikke 
tas uner behandling. Flertallsforslaget bi
faltes. 
Ref. S.tid. 3650-3653 (19.5.89). 
(Jf. sak 31, 38 og 40.) 

45. Presidenten avviser å oppdele et forslag 
med den begrunnelse at forslagsstilleren 
ikke har imøtekommet et slikt ønske, 
S.tid. 4031 (2.6.89). 

46. Debatt om behandlingen av et forslag om 
riksrettstiltale og forståelse av Grunnlo
vens paragraf 86,.S.tid. 4566-4567 (13.6.89). 

4 7. Debatt om forståelsen av §4 7 om å fremme 
forslag som har vært oppe til behandling 
og som er nedstemt tidligere i sesjonen, 
S.tid. 4779-4781 (15.6.89). 

PÅTALER: 
(§§ 38-42 om bruk av uparlamentariske ut

trykk og sitater, «holde seg til saken», «rette 
talen til», demonstrasjoner på galleriet.) 

1985-86 
l. Presidenten minner om at all tale skal væ

re rettet til presidenten, S. tid. 303 (6.11.85). 
2. Presidenten føler seg usikker på om de ek

teskapelige forhold til Kongsvinger-råd
mannens datter hører hjemme i debatten, 
men lar det passere, S.tid. 307 (6.11.85). 

3. Presidenten gjør oppmerksom på at det 
heter komiteens leder, men at det i en over
gangsperiode kan være vanskelig å benyt
te den kjønnsnØYtralitet Stortinget har 
vedtatt, S.tid. 550 (14.11.85), 1017 (29.11.85). 

4. Presidenten ytrer tvil om uttrykket «tåpe
lig» er i samsvar med de ideale krav til 
parlamentarisk krigfØring, S.tid. 1430 
(6.12.85). 

5. Presidenten ber om en oppklaring av hva 
«Balkan» betyr, av hensyn til at debatten 
går på eteren, S.tid. 1720 (19.12.85). 

6. Presidenten mener at uttrykket «landet 
vårt styres av en bokholder» ikke passer 
inn i den parlamentariske språkbruk, 
S.tid. 1737 (19.12.85). 

7. Presidenten påtaler uUrykket «spekkhog
ger», S.tid. 1757 (19.12.85). 8. Presidenten 
anbefaler at man ikke bruker uttrykk som 
«halve sannheter» og «knep», S.tid. 2135 
(27.2.86). 

9. Presidenten innskjerper regelen om at 
man skal holde seg til den sak som står på 
kartet, S.tid. 2143 (27.2.86). 

10. Presidenten minner om at mishags- og bi
fallsytringer ikke er tillatt, etter at det 
oppsto munterhet i salen og applaus på 
galleriet da Jan P. Syse inviterte Carl I. 
Hagen i vandrehallen i forbindelse med re
gjeringskrisen, S.tid. 2549 (29.4.86). 

11. Presidenten er i tvil om uttrykket «sprøYt» 
er passende i nasjonalforsamlingen, S.tid. 
2626 (29.4.86). 

12. Presidenten minner om at mishags- og bi
fallsytringer ikke er tillatt, men vil nødig 
ta gleden fra noen, etter at det oppsto 
munterhet i salen etter Hanna Kvanmos 
innlegg, S.tid. 2626 (29.4.86). 

13. Presidenten gjør oppmerksom på at hun 
foretrekker ikke å bli tiltalt med «hr. presi
dent», S.tid. 2682 (15.5.86). 

14. Presidenten påtaler uttrykket «rent be
drag» i den sammenheng det ble brukt, 
S.tid.3677 (19.6.86). 

15. Presidenten anbefaler som en hovedregel 
ikke å karakterisere sine medrepresentan
ter etter hvordan de bærer sine klesplagg, 
S.tid. 3682 (19.6.86). 
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1986-87 
16. Presidenten ber om at man ikke refererer 

til den virksomhet representantene måtte 
bedrive utenom den rent politiske, S.tid. 
326 (30.10.86). 

17. Presidenten minner om at all tale skal ret
tes til presidenten, S.tid. 342 (5.11.86) og 
S.tid. 784 (18.11.86). 

18. Presidenten anmerker en representants 
omtale av forbruker- og administrasjons
ministeren som «prisstigningsminister», 
S.tid. 456-458 (6.11.86). 

19. Presidenten ber om at man diskuterer vi
ner under andre omstendigheter enn ved 
slutten av en finansdebatt, S.tid. 524 
(6.11.86). 

20. Presidenten påtaler uttrykket «jukser i sin 
argumentasjon.» brukt om en medrepre
sentant, S.tid. 525 (6.11.86). 

21. Presidenten anmerker at den presidenten 
som fungerer i ØYebHkket ikke er en mann, 
og ber om ikke å bli titulert som hr. presi
dent, S.tid. 556 (12.11.86) og S.tid. 748 
(18.11.86). 

22. Presidenten ber om at utenriksministeren 
tiltales som utenriksminister og ikke som 
statsråd, S.tid. 790 (19.11.86). 

23. Presidenten opplyser at galleriet vil bli 
ryddet, hvis det kommer mislyd derfra, 
S.tid. 1364 (3.12.86). 

24. Presidenten påtaler uttalelsen om at nor
ske politikere driver «klakØrvirksomhet>> 
som ikke parlamentarisk, S.tid. 1417 
(3.12.86). 

25. Presidenten ber en representant om å 
overveie sin språkbruk, S. tid. 1489 ( 4.12.86) 

.26.Presidenten ber om at man begrenser de
batten til det aktuelle tema, S.tid. 1511 
(8.12.86). 

27. Presidenten påtaler uttrykk som «for
falskning» og «grov frekkhet» og omtalen 
av «byråkrater» slik det ble gjort i et inn
legg, S.tid. 1571 (9.12.86). 

28. Presidenten minner om at det ikke er stor
tingsrepresentantenes lønnsnivå som er til 
behandling, og ber om at man holder seg 
til saken, S.tid. 1648, 1651 (11.12.86). 

29. Presidenten gjør oppmerksom på at det 
riktige navnet på Arbeiderpartiet er Det 
norske Arbeiderparti og ikke Det kgl. nor
ske Arbeiderparti, S.tid. 1705 (12.12.86). 

30. Etter oppfordring ber presidenten repre
sentantene vise sine kolleger det hensyn å 
dempe passiaren, S.tid. 1771 (15.12.86). 

31. Presidenten ber om at selv bemerkninger 
som at man ikke skal bære falskt vitnes
byrd mot sin neste, bør rettes til presiden
ten, S.tid. 1792 (15.12.86). 

32. Debatt mellom presidenten og Frem
skrittspartiets leder om bruk av betegne!-

ser på de andre partiene etter at presiden
ten påtaler hr. Hagens bruk av betegnelsen 
«særinteressepartiene», S.tid. 1857 
(16.12.86). 

33. Etter et avbrudd i Stortingets forhandlin
ger på 50 minutter, mens galleriet ble ryd
det for demonstranter, refererer presiden
ten § 63 og gjør videre oppmerksom på en 
avtale om at Oslo politi skal ha ansvaret 
for å holde ro og orden på galleriet, S. tid. 
2529 (11.3.87). 

34. Presidenten påtaler bruk av ordene «svin
del» og «svindling», O.tid. 277 (14.5.87). 

35. Debatt om en ikke-behandlingsinnstilling 
og om å referere fra komiteens saksbe
handling. Presidenten påtaler også uttryk
ket «slarv», O. tid. 443-444 (29.5.87) 

1987-88 
36. Presidenten påtaler 'bruk av betegnelsene 

særinteressepartiene og utgiftspartiene 
om mellompartiene og egeninteresseparti
et om Fremskrittspartiet, og viser til § 38, 
S.tid. 306, 307, 310 (30.10.87). 

37. Presidenten påtaler bruk av uttrykket 
klovn om en medrepresentant, S. tid. 368 
(4.11.87). 

38. Presidenten minner om at åpenbart for
nærmende tale ikke skal finne sted i de
battene, S.tid. 772 (19.11.87). 

39. Presidenten påtaler den overhåndtagende 
uro i salen, S.tid. 1245 (1.12.87). 

40. Presidenten påtaler bruk av karakteristik
ken «gedigen smørje>>. S.tid. 1637 
(11.12.87). 

41. Presidenten mener det er grunnlag for å 
påtale at man nekter å ta en medrepresen
tant alvorlig, og etter at representanten ut
taler seg om presidentens korreks, advarer 
denne mot å gi seg inn i en debatt om 
hvordan presidenten håndhever regle
mentet, S.tid. 1792-1793 (16.12.87). 

42. Presidenten innskjerper at man i så liten 
grad som mulig benytter sitater om de er 
aldri så gode, S.tid. 1923 (17.12.87). 

43. Da det oppstod uro og munterhet i salen og 
på galleriet under et innlegg fra regjeren
de president, utspant seg en dialog mel
lom denne og den fungerende president, 
S.tid. 2323 (29.2.88). 

44. Presidenten påtaler uro på galleriet, S.tid. 
2330 (29.2.88). 

45. Presidenten gjør oppmerksom på at talen 
skal rettes til presidenten, og ber om at 
dette blir respektert, S.tid. 2331 (29.2.88). 

46. Presidenten påtaler beskyldninger om at 
noen driver med fusk og fanteri, S. tid. 
2404 (1.3.88). 
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47. Presidenten ber om ro på galleriet etterat 
en tilhører har bedt om å få tale, O.tid. 308 
(2.3.88). 

48. Presidenten påtaler at en av talernes med
representanter blir omtalt som at han ikke 
nekter seg noe for å forsimpl-e debattmiljØ
et, men er i tvil om en sammenligning med 
Stutum kan anses uparlamentarisk, S.tid. 
2673 (24.3.88). 

49. Presidenten påtaler antydning om at det 
er noen som surrer, S.tid. 2796 (12.4.88). 

50. Presidenten minner om §40, om at sitater 
bør benyttes i begrenset utstrekning, 
S.tid. 2961 (19.4.88). 

51. Presidenten ber representantene ytre seg 
fra talerstolen og konstaterer at utviklin
gen den senere tid ikke tjener Stortinget 
til ære, S.tid. 3162 (4.5.88). 

52. Presidenten anmerker at hun ikke føler 
seg tilfreds med gang på gang å bli kalt for 
hr. president, S.tid. 3237 (9.5.88). 

53. Presidenten påtaler uttrykket «tullete inn
legg»' s. tid. 3628 (30.5.88). 

54. Presidenten påtaler den språklige billed
bruk en representant benyttet seg av, 
S.tid. 3809 (2.6.88). 

55. Presidenten advarer mot ytringer fra gal
l.eriet og opplyser at det isåfall vil bli ryd
det. Da det oppstod bråk på galleriet og 
demonstrert mot behandling av utlen
dingsloven, ble salen ryddet, og Odelstin
get tok en pause på 15 minutter, O.tid. 806, 
809 (7 .6.88). 

56. Presidenten påtaler uttrykket «tØV>>, S.tid. 
3955 (7 .6.88). 

57. Presidenten påtaler applaus i salen og på 
galleriet under votering om hovedflyplass 
for Oslo-området, S.tid. 4033 (8.6.88). 

58. Presidenten ber representantene om ikke 
å bruke visuelle eller andre hjelpemidler, 
men om å gå for «egen maskin», S.tid. 4164 
(10.6.88). 

1988-89 
59. Presidenten påtaler bruk av uttrykket tøv 

som uparlamentarisk, S.tid. 333 (19.10.88). 
60. Presidenten ber om at latter i sal.en, ikke 

hindrer talerne i å få fremført sine innlegg 
med den begrensede tid de har til rådig
het, S.tid. 336 (19.10.88). 

61. Presidenten avviser antydninger om at 
han ikke følger med og passer på den par
lamentariske tonen i salen, S.tid. 449 
(1.11.88). 

62. Presidenten minner om at all tale skal ret
tes til presidenten, S.tid. 532 (8.11.88). 

63. Presidenten påtaler som uparlamentarisk 
bruk av ordet juks om sine medrepresen
tanter, S.tid. 721 (9.11.88). 

64. Presidenten påtaler ordbruk som at Jus
tisdepartementet gir «kjeft», S.tid. 870 
(18.11.88). 

65. Presidenten gjør oppmerksom på at all ta
le skal rettes til presidenten, og påtaler om
tale av en medrepresentant som sånne 
agenter, S.tid. 911, 936 (21.11.88). 

66. Presidenten påtaler ordet «skit i» som 
uparlamentarisk, S.tid. 1110 (25.11.88). 

67. Presidenten, Inger Lise Gjørv, ber om å ik
ke bli titul.ert som hr. president, S.tid. 1147 
(28.11.88). 

68. Presidenten påtaler at representantene ik
ke møter frem til den reglementsmessige 
åpningstid, S.tid. 1409 (1.12.88). 

69. Presidenten påtaler uttrykket «forbanna» 
selv om det ble etterfulgt av en unnskyld
ning, S.tid. 2012 (15.12.88). 

70. Presidenten påtaler at Carl I. Hagen gjør 
Stortinget til en ryktebørs, S.tid.2358-2359 
(19.1.89). 

71. Presidenten påtaler bruk av uttrykk om 
andre politikere som «kynisme og mang
lende moral». Da representanten tar ordet 
til påtalen, understreker presidenten at 
presidenten har ansvar for at debattene fo
regår på en sømmelig måte og at presiden
ten i så måte er suveren, S.tid. 2453 
(26.1.89). 

72. Presidenten påtaler ordet «flåsete» brukt 
om medrepresentanters uttalelse fra Stor
tingets talerstol, S.tid. 2585 (14.2.89). 

73. Presidenten anmoder dem som er på gal
leriet om å fjerne en transparent med teks
ten «ligg unna Melfjord», S.tid. 2635 
(16.2.89). 

74. Presidenten gjør oppmerksom på at han 
som president ikke representerer noe poli
tisk parti, S.tid. 2815 (9.3.89). 

75. Presidenten påtaler utsagnet «grisete må
te» om en medrepresentants måte å ut
trykke en mening på, S.tid. 2894, 2895-
2896 (16.3.89). 

76. Presidenten påtaler uttrykket usannhet i 
den grad dette kan defineres som løgn, 
S.tid. 2991 (4.4.89). 

77. Presidenten påtaler ordet pamper, O.tid. 
287 (17 .3.89). 

78. Presidenten påtaler karakterisering av 
hverandres moral, hvorvidt den er enkel el
ler dobbel, O. tid. 677 (1.6.89). 

79. Presidenten anbefaler representanten en 
noe mer moderat språkbruk, O.tid. 692 
(1.6.89). 

80. Presidenten påtaler bruk av uttrykket 
hjernevasket, S.tid. 4088 (5.6.89). 

81. Presidenten påtaler bruk av uttrykk som 
reine, skjære tøvet, S.tid. 4100 (5.6.89). 

82. Presidenten presiserer at landets statsmi
nister ikke bØr omtales bare ved fornavn, 
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og at det samme gjelder enhver annen bor
ger som omtales fra Stortingets talerstol, 
S.tid. 4505 (13.6.89). 

83. Presidenten påtaler betegnelsen arbeids
Zedighetsminister på kommunal- og ar
beidsministeren, S.tid. 4878 (16.6.89). 

84. Presidenten minner om at man fra Stortin
gets talerstol ikke uttaler om sine medre
presentanter at de opptrer frekt, S.tid. 
4940 (17 .6.89). 

RETTELSER: 
(Endringer til ukeprogrammet, møtekartet, 

beriktigelser, retting av trykkfeil m.v., opp
klaring av misforståelser, omfordeling av re
feratsaker.) 

1985-86 
l. Presidenten gjør oppmerksom på at han 

tidligere har avvist såkalte oppklaringer 
av misforståelser, men gjør et unntak for 
Reiulf Steen, som påpeker at det nærmest 
ville vært i strid med reglementet om han 
var blitt avvist, S.tid. 1750 (19.12.85). 

2. Presidenten kan ikke tillate utglidninger i 
spørretimen til rettelse av «åpenbare» mis
forståelser, og ber om forståelse for vans
kelige avgjørelser i disse spørsmål, S.tid. 
1915 (29.1.86). 

3. Presidenten foreslår endring av ukepro
grammet under henvisning til § 26, fjerde 
ledd, S.tid. 1990 (7.2.86) 

4. Presidenten redegjør for endringer i mø
tekartet som fØlge av statsministerens 
meddelelse om at Regjeringen vil søke av
skjed, S.tid. 2632 (29.4.86) og 2633 (30.4.86). 

1986-87 
5. Presidenten advarer mot at man forsøker å 

be om oppklaring av såkalte misforståel
ser i den kommende debatt, S.tid. 1176 
(1.12.86). 

6. Presidenten gjØr oppmerksom på ved de
battens start at tillatelse til å oppklare mis
forståelser, bare vil bli gitt i overensstem
melse med § 37, S.tid. 1346 (3.12.86). 

1987-88 
7. To referatsaker av 30.10. og 2.11. besluttes 

omfordelt i Presidentskapsmøte 5.11, i 
henhold til§ 15. 2.ledd. Fotnoter S.tid. 312 
(30.10.87) og S.tid. 335 (2.11.87). 

8. Endring av ukeprogrammet foreslås med 
hjemmel i § 26 fjerde ledd, slik at det kan 
holdes kveldsmøte og settes Lagting lør
dag, S.tid. 2400 (1.3.88). 

9. Statsråden gjør oppmerksom på to trykk
feil og en misvisende formulering i lavpro
posisjonen som blir gjengitt i innstillin-

gen. Presidenten opplyser at teksten vil 
bli rettet, O.tid. 315 (2.3.88). 

1988-89 
10. Presidenten gjØr oppmerksom på at regle

mentets adgang til å oppklare åpenbare 
misforståelser ikke gir adgang til å holde 
lengre innlegg, S.tid. 578, 667 (8.11.88). 

11. Presidenten gir ikke ordet til oppklaring 
av en misforståelse med den begrunnelse 
at reglementet må tolkes dit hen at misfor
ståelse til misforståelse vil bli omtrent det 
samme som replikk til en replikk, S.tid. 
1104, 1105 (25.11.88). 

12. Presidenten ber om salens medvirkning 
til at et forlenget formiddagsmøte ikke blir 
langt og mener at et innlegg var mer en re
plikk enn oppklaring av en misforståelse, 
S.tid. 1265 (29.11.88). 

13. Endring i ukeprogrammet i henhold til § 
26, S.tid. 1321 (30.11.88). 

14. Da det ikke er adgang til replikkordskifte, 
åpner presidenten for oppklaring av mis
forståelser, men påpeker at delte oppfat
ninger ikke er misforståelser, S.tid. 
1388,1389,1400,1408 (1.12.88). 

15. Endring av ukeprogrammet, S.tid. 1897-
1898 (13.12.88). 16. En statsråd gis anled
ning til å korrigere opplysninger gitt i en 
tidligere spørretime, S.tid. 3411-3412 
(3.5.89). 

17. Under en runde med oppklaring av mis
forståelser kritiseres utenriksministeren 
for å referere fra lukkede møter i Stortin
gets organer, S.tid. 3548-3549 (11.5.89). 

SPØRSMÅL: 
(§§ 37a, 51, 52 og 53 om spørsmål ved møtets 

slutt, grunngitte spørsmål, spørsmål til Presi
dentskapet og spørretimen.) 

1985-86 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å syte for 

at regjeringsmedlemene svarar spørjara
ne i spørjetimen i den målforma dei blir 
tiltala, S.tid. 1284 (4.12.85) 

2. Presidenten kan ikke tillate utglidninger i 
spørretimen til rettelse av «åpenbare» mis
forståelser, og ber om forståelse for vans
kelige avgjørelser i disse spørsmål, S.tid. 
1915 (29.1.86). 

3. Presidenten gjør oppmerksom på at an
nen gangs innlegg under et grunngitt 
spørsmål er defmert som «korte innlegg» -
l minutt, S. tid. 2034 (13.2.86). 

4. Presidenten minner om et rundskriv med 
påminnelse om§ 53 i reglementet, som un
derstreker at spørsmål og svar og tilleggs
spørsmål og tilZeggssvar skal være korte, 
S.tid. 2192 (12.3.86). 
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1986-87 
5. Etter at Hanna Kvanmo ved møtets slutt 

opplyser at hun vil vente med å ta opp e-.. 
bebudet spørsmål, da statsråden ikke er til 
stede, bemerker presidenten at det er ad
gang for andre medlemmer av Regjerin
gen å ta ordet, S.tid. 30 (6.10.86). 

6. Presidenten gjør oppmerksom på at det 
ikke er behov for å fravike innarbeidet 
praksis for fordeling av taletid ved en sak 
som tas opp ved møtets slutt, S. tid. 916 
(21.11.86). 

7. Presidenten bemerker at det er 9 spørsmål 
som ikke kan besvares pga. statsråders rei
sefravær, og ber de tilstedeværende stats
råder formidle til Regjeringen at det er ba
re helt nødvendige reisefravær som kan få 
statsråder til ikke å gi Stortinget første 
prioritet, S.tid. 990 (26.11.86). 

8. Presidenten gjør oppmerksom på at stats
råden har en taletid på inntil 5 minutter 
til å besvare grunngitte spørsmål, men at 
Stortinget kan dispensere, S.tid. 1682 
(11.12.86). 

9. Presidenten minner om at reglementet ba
re tillater korte merknader og tilleggs
spørsmål i tilknytning til et sp.spm., S.tid. 
1922, 1939 (7.1.87). 

10. Presidenten gjØr oppmerksom på at årsa
ken til de mange endringene i spØrretimen, 
er møte i Regjeringens kontaktutvalg, og 
at dette møtet er av en slik karakter at end
ringene ikke krever noen påtale fra presi
dentens side, S.tid. 2517 (11 .3.87). 

11. To spørsmål til spørretimen vedtas be
handlet under ett, etter anmodning fra 
vedkommende statsråder, og i forståelse 
med spørgeren, S.tid. 2556 (18.3.87). 

12. Presidenten gir etter vanlig praksis en re
presentant for hvert parti adgang til å utta
le seg om et spørsmål som er reist ved mø
tets slutt, S.tid. 2768 (1.4.87). 

13. Synspunkter på praktiseringen av regle
mentets§ 37 a om bruken av instituttet å 
ta opp saker ved møtets slutt, S.tid. 2767-
2771 (1.4.87). 

14. Da l. mai faller på fredag, fravikes forret
ningsordenen slik at fristen for innleve
ring av spørsmål til spørretimen, setes til 
torsdag 30. april, S.tid. 3000 (28.4.87). 

15. Presidenten ber representanten i sitt til
leggsspørsmål innordne seg den tid som er 
foreskrevet i forretningsordenen, S . tid. 
3471 (27.5.87). 

1987-88 
16. Presidenten viser til§ 37a og gir ikke Carl 

I. Hagen anledning til å ta opp et spørs
mål ved møtets slutt. Carl l . Hagen mener å 

kunne påpeke en feil i saksbehandlingen 
ved at han som parlamentarisk leder ikke 
får holde sitt innlegg i formiddagsmøtet. 
Presidenten avviser at det er begått en feil, 
S.tid. 381 (4.11.87). 

17. Presidenten varsler at han vil ta opp med 
Presidentskapet en annen måte å forholde 
seg til spørretimen på, etter å ha gjort det 
klart at det føles forholdsvis pinlig å måtte 
lese opp en liste med en mengde foran
dringer i all offentlighet, S.tid. 2074 
(3.2.88). 

18. På bakgrunn av de mange endringer i 
spørretimen, henstiller presidenten repre
sentantene om at de er til stede og stiller 
spørsmålet når spørsmål anmeldes til 
Stortingets kontor, S.tid. 2455 (2.3.88). 

19. Da reglementet ikke gir anledening til å 
avvise spØrsmål som nylig har vært stilt, 
henstiller presidenten om at man søker å 
unngå dette da det er egnet til å svekke 
spørreinstituttets omdømme, S .tid. 2458 
(2.3.88). 

20. Presidenten bekrefter etter anmodning fra 
Carl l. Hagen, at Hagen har ønsket å stille 
et spørsmål ved møtets slutt, men at Presi
dentskapet har henvist ham til å ta spørs
målet opp på en annen hensiktsmessig må
te som er i overenstemmelse med regle
mentet, S.tid. 2970 (19.4.88). 

21. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen om adgangen til å ta opp saker ved et 
møtes avslutning, S.tid. 3160-3161 (3.5.88). 

1988-89 
22. Presidenten aksepterer for en gangs skyld 

at man uten forvarsel lar en annen stats
råd svare, S.tid. 418 (26.10.88). 

23. I forbindelse med en henvendelse om 
hvorvidt et sp.spm. er i strid med §§ 50 og 
53, opplyser presidenten at det ikke lå sa
ker i komiteene som berørte spm. på det 
tidspunkt det ble levert, S.tid. 780-781 
(16.11.88). 

24. Presidenten ber en representant disponere 
tiden bedre, men tillater ham å stile et til
leggsspørsmål, S.tid. 785 (16.11.88). 

25. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo om reglement og praksis for av
vikling av spørretimen i forbindelse med 
at en representant 3 ganger har stilt det 
samme sp.spm. til statsministeren, men 
trukket det da en fagstatsråd skal svare på 
det, S.tid. 1672-1676 (7 .12.88). 

26. Presidenten ber om at tilleggsmerknader 
til sp.spm. tilpasses den taletid som gjel
der for disse, S.tid. 2281, 2306 (18.1.88). 

27. Presidenten påtaler tendensen til å stille 
tilleggsspørsmål på avertid, mens mer kna-
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dene fremføres i den reglementsmessige 
tid, S.tid. 2414 (25.1.89). 

28. Presidenten bemerker at det ikke er ad
gang til replikkordskifte i spørretimen, 
men at forsøket var elegant, S.tid. 3158 
(12.4.89). 

29. Sammenslåing av behandling av et spørre
timespørsmål og et spørsmål ved møtets 
slutt, S.tid. 3187 (12.4.89). 

30. Presidenten minner om at tilleggsmer
knad og tilleggssvar i spørretimen skal va
re l minutt, S.tid. 3260 (19.4.89). 

31. En statsråd gis anledning til å korrigere 
opplysninger gitt i en tidligere spørretime, 
S.tid. 3411-3412 (3.5.89). 

32. Presidenten presiserer at tilleggspørsmå
let skal være inkludert i tilleggsbemerk
ningstiden og ikke komme på toppen av 
denne, S.tid. 3756 (24.5.89). 

33. Presidenten foreslår ved åpning av møtet 
at dette fortsetter utover den reglements
messige tid til alle spørsmål er ferdigbe
handlet (tidenes lengste spørretime) S.tid. 
3935 (31.5.89). 

TALETID: 
(§§ 35, 36 og 37 om taletid, replikkordskifte 

og om talerlister.) 

1985-86 
l. Presidenten opplyser at han vil følge den 

innarbeidede praksis fra finansdebattene 
at ordfØrere for mindretall får taletid som 
ordførere, i henhold til § 35, S.tid. 452 
(7.11.85). 

2. I samsvar med innarbeidet praksis for 
spørsmål reist ved møtets slutt (forespør
sel), avgrenses debatten til ett innlegg fra 
hver partigruppe og slik at spørrer og sva
rer får ordet en gang til, S.tid. 492 
(13.11.85). 

3. Da det viser seg at de korte bemerkningene 
reglementet gir adgang til i forbindelse 
med oppklaring av åpenbare misforståel
ser ikke lar seg averholde, henviser presi
denten slike forsøk på opp klaringer til tre
minutters innleggene, S.tid. 1332 (5.12.85). 

4. Statsråden gis adgang til en taletid på inn
til 10 minutter ifØlge § 51, S.tid. 2033 
(13.2.86). 

5. Presidenten gjør oppmerksom på at an
nen gangs innlegg under et grunngitt 
spørsmål er definert som «korte innlegg)> -
l minutt, S.tid. 2034 (13.2.86). 

6. Presidenten minner om et rundskriv med 
påminnelse om §53 i reglementet, som un
derstreker at spørsmål og svar og tilleggs
spørsmål og tilleggssvar skal være korte, 
S.tid. 2192 (12.3.86). 

7. Presidenten ber en representant indikere 
om han ønsker å benytte seg av hele den 
tid som han i henhold til reglementet har 
rett til, S. tid. 2884 (29.5.86). 

1986-87 
8. I samsvar med § 51 gir presidenten stats

råden forlenget taletid, S.tid. 814 
(19.11.86). 

9. Presidenten gjØr oppmerksom på at det 
ikke er behov for å fravike inn- arbeidet 
praksis for fordeling av taletid ved en sak 
som tas opp ved møtets slutt, S.tid. 916 
(21.11.86). 

10. Presidenten gjør oppmerksom på at stats
råden har en taletid på inntil 5 minutter 
til å besvare grunngitte spørsmål, men at 
Stortinget kan dispensere, S.tid. 1682 
(11.12.86). 

11. Presidenten fordeler taletid i en interpel
lasjonsdebatt i samsvar med § 50, S.tid. 
1960 (13.1.87). 

12. Presidenten lar innlegget til statsråden gå 
aver tiden, men ber om at man samarbei
der med presidenten slik at det normalt 
går i lås innenfor de angitte tidsrammer, 
S.tid. 2129 (4.2.87). 

13. Debatt om fordeling av taletid og adgang 
til replikkordskifte, S.tid. 2236-2237 
(12.2.87). 

14. Presidenten påpeker at det ikke er saken 
om Mesnalien som er til behandling, men 
mønsterplan for grunnskolen, S.tid. 2404 
(5.3.87). 

15. Debatt om adgang til åpne for replikkord
skifte i Odelstinget, O. tid. 236 (9.4.87). 

16. Carl L Hagen protesterer mot at det ikke 
blir gitt adgang til replikk- ordskifte, og 
protesten protokolleres, S. tid. 3112 
(12.5.87). 

17. Presidenten ber representanten i sitt til
leggsspørsmål innordne seg den tid som er 
foreskrevet i forretningsordenen, S.tid. 
3471 (27.5.87). 

1987-88 
18. Presidenten viser til§ 37a og gir ikke Carl 

L Hagen anledning til å ta opp et spørsmål 
ved møtets slutt. Carl I. Hagen mener å 
kunne påpeke en feil i saksbehandlingen 
ved at han som parlamentarisk leder ikke 
får holde sitt innlegg i formiddagsmøtet. 
Presidenten avviser at det er begått en feil, 
S.tid. 381 (4.11.87). 

19. Debatt om statsråders adgang til å ta re
plikk. Statsråden viser til at dette er i sam
svar med forretningsordens § 41 og får 
medhold av presidenten, S. tid. 2498, 2500, 
2502, 2503, 2504 (15.3.88). 
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20. Presidenten gir alle medlemmer av Odel
stinget utvidede rettigheter med hensyn til 
taletiden siden saken har ligget ute i så 
kort tid, O. tid. 335 (2.3.88). 

21. En representant vil vite om reglene for å få 
adgang til å ta ordet i Lagtinget er anner
ledes enn i Odelstinget, da representanten 
ikke tillates å tegne seg for flere innlegg. 
Presidenten mener først å ha handlet i 
overensstemmelse med reglementet, men 
unnskylder seg senere med at han har tol
ket reglementet feil , L.tid. 90, 94 (30.5.88). 

1988-89 
22. Presidenten ber en representant disponere 

tiden bedre, men tillater ham å stile et til
leggsspørsmål, S.tid. 785 (16.11.88). 

23. Da det i forbindelse med replikkordskifter 
ikke gis anledning til oppklaring av mis
forståelser , blir utenriksministeren i ste
det tegnet på replikkordskiftelisten, S .tid. 
2316 (19.1.89). 

24. Debatt om fordeling av taletiden og leng
den på debattene i den travle innspurten i 
Stortingets vårsesjon, S.tid. 3858 (30.5.89). 

25. Protester mot fordeling av taletiden og 
manglende adgang til replikker, men pre
sidenten finner det vanskelig å endre for
slaget uten flere innlegg som kan peke i 
samme retning, S.tid. 4105, 4151 (6.6.89). 

26. Kritikk av taletidsopplegget for Treholt
debatten som av presidenten foreslås uten 
begrensning i strid med flertallet i kon
trollkomiteens innstilling, S.tid. 4467 
(13.6.89). 

27. På bakgrunn av mange lange møter, belas
tende for representanter og ansatte, fore
slår presidenten at møte fortsetter til ca kl. 
24 og at de resterende saker utsettes til da
gen etter. Presidenten henstiller til repre
sentantene å begrense taletiden til et abso
lutt minimum, S.tid. 4887 (16.6.89). 

VOTERING: 
(§§ 43, 44 og 45 om avstemninger.) 

1985-86 
l. Etter en debatt om realitetsvotering over 

forslag fremmet til trontaledebatten, fore
slår presidenten en fremgangsmåte for vo
teringen i samsvar med forretningsorde
nens§ 30, S.tid. 212-216 (22.10.85). 

2. Debatt om at det legges premisser for et 
forslag det skal realitetsvoteres over, S.tid. 
544 (14.11.85). 

3. Debatt ved møtets avslutning om votering 
over et forslag som er inntatt i innstillin
gen, men trukket tilbake av forslagstille-

ren, likevel skal voteres over dersom noen 
ønsker det, S.tid. 1405-1406, 1407-1408 
(5.12.85). 

4. Da det er delte meninger om på hvilken 
måte flere forslag framsatt under utenriks
debatten, skal behandles, lar presidenten 
votere over behandlingsmåten i samsvar 
med forretningsordenens§§ 29 og 30, S.tid. 
1561-1562 (9.12.85). 

5. En representant som forlot salen under 
navneopprop, får ikke sin votering god
kjent da han kommer tilbake og voterer 
før voteringen er avsluttet, S.tid. 2824 
(27.5.86). 

6. Debatt om forståelsen av § 29 om adgang 
til å realitetsvotere over forslag som er inn
levert etter kl. 9.00, S.tid. 3092-3094 
(9.6.86). 

7. Debatt om forståelsen av§§ 18,29 og 31om 
adgang til å realitetsvotere over et forslag 
framsatt i Odelstinget av et flertall i komi
teen, uten at dette forslag har vært varslet i 
innstillingen. Forslaget vedtas enstemmig 
og presidenten anmoder komiteen om å 
levere en uttalelse før behandlingen i Lag
tinget, O.tid. 300-310, 325 (10.6.86). 

8. Debatt i Odelstinget om hvordan man skal 
forstå et vedtak om en innstilling om ikke 
å bifalle forslaget fra regjeringen, når vo
teringen gir som resultat at innstillingen 
ikke bifalles. Enighet om at det ikke er 
vedtatt noen lov, O. tid. 462 (18.6.86). 

1986-87 
9. Presidenten vil ikke la foreta navneopprop 

ved votering over et mistillitsforslag med 
mindre noen forlanger det, og nevner at 
forretningsordenen ikke krever dette. Et
ter at Hanna Kvanmo forlanger navneop
prop, blir dette foretatt, S.tid. 250-251 
(21.10.86). 

10. Debatt om forståelsen av regelen om en 
frist for innlevering av forslag for at det 
kan kreves realitetsvotering, S.tid. 252-254 
(21.10.86). 

11. Debatt om forståelsen av§ 29 når forslags
stilleren selv ønsker realitetsvotering over 
et forslag (om omlegging av rentefradra
get). Et flertall ønsker å stemme for forsla
get etter at forslagsstilleren har tatt Arbei
derpartiets premisser til etterretning, 
S.tid. 529-531 (6.11.86). 

12. Carl L Hagen fremmer forslag til vote
ringsrekkefølge i strid med praksis og pre
sedens. Forslaget bifalles med overvelden
de flertall, S. tid. 1165 (28.11.86). 

13. Debatt om voteringsmåten for 2 forslag til 
fordeling av bev. til Statens veganlegg. Da 
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hverken Arbeiderpartiet eller SV har 
fremmet forslag, blir det votert alternativt 
mellom et forslag fra Høyre, Sp og KrF og 
et forslag fra Fremskrittspartiet, S.tid. 
1168 (28.11.86). 

14. Debatt om en votering kan tas om igjen 
dersom det ikke er noen som er sikre på at 
de har stemt feil. Etterat Carl I. Hagen har 
oppfordret representantene til å se etter 
om deres lamper lyser rødt eller grønt, er 
det flere som opplyser at de har stemt feil, 
og voteringen tas om igjen, S.tid. 1251-
1252 (1.12.86). 

15. Etter en lengre diskusjon om votering 
over et forslag som ikke er varslet i innstil
lingen, og etter at et flertall i Stortinget 
klargjør at de er i m:ot forslaget, ønsker for
slagsstilleren forslaget oversendt Regje
ringen uten realitetsvotering, S.tid.1749-
1751 (12.12.86). 

16. Debatt om votering over enkeltpunkter i 
ett forslag som er ment som en enhet, 
S.tid. 1819-1821 (15.12.86). 

17. Spm. fra Lars Velsand om rett til realitets
votering over forslag iflg. § 30 (og § 29), 
S.tid. 2634-2637 (25.3.87). 

18. Da flere representanter reiser tvil om en 
kan oppheve og endre lover gjennom et pa
ragrafvedtak i en annen lov, lar presiden
ten votere særskilt over de enkelte punkt, 
O.tid. 232 (31.3.87). 

19. Debatt om å ta en votering om igjen da det 
ikke var det tilstrekkelig antaU represen
tanter til stede, og forholdet til § 43 om at 
ingen kan komme inn og delta etter at en 
sak er tatt opp til votering, S.tid. 2761-2762 
(1.4.87). 

20. Debatt om adgang til å votere over vote
ringsmåten etter ønske fra forslagsstille
ren om å sette et punkt i forslaget under 
<;ærskilt votering, S.tid. 3153-3154 (12.5.87). 

1987-88 
21. Presidenten bemerker at hun ga ordet til 

voteringen over et forslag , ikke til en de
batt om partipolitiske problemer vedrø
rende forslaget, S.tid. 778 (19.11.87). 

22. Debatt om behandlingen av et forslag, om 
det skal tas opp til realitetsvotering eller 
sendes en komite, S.tid. 782 (19.11.87). 

23. Debatt om votering over forslag som ikke 
er omdelt på representantenes plasser. No
en representanter har stemt feil, men vote
ringene blir ikke tatt om igjen, da misfor
ståelsene vil gå frem av referatet og nye vo
teringer ikke vil endre Stortingets flertall, 
S.tid. 912-913 (23.11.87). 

24. Presidenten lar en votering gå om igjen da 

resultatet viste at bare litt over halvparten 
av de tilstedeværende hadde votert. S.tid. 
1028 (26.11.87). 

25. Diskusjon om voteringsrekkefØlgen. Presi
denten lar votere over voteringsrekkeføl
gen, og da forslag til vedtak i innstillingen 
ble votert over først, trakk mindretallet 
sitt forslag, S.tid. 1094-1095 (27.11.87). 

26. Diskusjon om et voteringsresultat; da in
gen meddeler at de har stemt feil og vote
ringslampene er slukket, henviser presi
denten saken til salderingen av budsjettet, 
S.tid. 1099 (27.11 .87). 

27. Debatt om votering over et forslag som ik
ke er fremmet i innstillingen. Forslagsstil
leren Carl I. Hagen tilbyr å trekke forsla
get og fremme det som et Dok. 8-forslag, 
men forslaget blir da votert over. S.tid. 
1543-1544 (7.12.87). 

28. Debatt om et utsettelsesforslag skal vote
res over før andre forslag, S.tid. 1803-1804 
(16.12.87). 

29. Carl I. Hagen opplyser om at i samsvar 
med § 30, annet ledd skal et forslag frem
mei i Odelstinget, sendes Stortinget til be
handling uten noen votering, O.tid. 133 
(8.12.87). 

30. Presidenten gjør oppmerksom på 2 likely
dende forslag og de innbyrdes motstriden
de forhold i det forslagsstillerne har bedt 
om henholdsvis realitetsvotering og over
sendelse. Forslaget blir votert over idet det 
var innlevert innen de reglementerte fris
ter. S.tid. 2215 (18.2.88). 

31. Debatt om forslag som er framsatt i sam
svar med reglementet når det gjelder tids
frister, skal realitetsvoteres over eller over
sendes Regjeringen, S.tid. 2757, 2758, 2760, 
2763-2764 (11.4.88). 

32. Debatt om forholdet mellom Stortingets 
tilslutning til en komiteinnstilling og pre
missene komiteens flertall har lagt til 
grunn for forslaget, og om realitetsvote
ring over et forslag om å pålegge Regjeri n
gen å fremme en melding, (under behand
ling av innst. om forslag fra Carl l. Hagen 
om kondemnering av en båt istedet for en 
annen), S .tid. 2961-2966 (19.4.88). 

33. Presidenten vil la votere alternativt mel
lom 2 grunnlovsforslag, men etter innven
ding om at det da kan skje, at ingen opp
når to tredjedels flertall, lar han votere over 
begge, S.tid. 3299 (10.5.88). 

34. Debatt om gyldigheten av et voteringsre
sultat da dette indikerer at en represen
tant har brutt stemmeplikten. Det oppkla
res imidlertid at avstemningsresultatet er i 
samsvar med situasjonen i salen, da en ut
bytter opplyser at han har byttet ut en re
presentant. S.tid. 3591-3593 (27.5.88). 
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35. Debatt om behandlingen av og votering 
aver et oversendelsesforslag i henhold til§§ 
29,64 og 30e, S.tid. 3624-3629 (30.5.88). 

36. Debatt om et voteringsresultat, og presi
dentens forslag om å ta hele voteringen 
om igjen med den begrunnelse at han bare 
refererte en del av forslagene og derfor ik
ke etterkom vedtaket om å ta alle forslage
ne opp til votering samtidig, O. tid. 707-709 
(26.5.88). 

37. Debatt om realitetsvotering eUer oversen
delse av et forslag vedrørende folkeav
stemning om EF -spørsmålet, S. tid. 3952-
3955 (7 .6.88). 

38. Debatt om §§ 29 og 64 og muligheten for å 
få realitetsvotering over et forslag som er 
innlevert før kl.9, S.tid. 4134-4135 (9.6.88). 

1988-89 
39. Voteringer tas om igjen da flere represen

tanter protesterer på tempoet, S.tid. 732-
733, 737-738 (9.11.88). 

40. Presidenten lar uten innvendinger fra 
Odelstinget, votere aver et forslag som er 
innlevert etter fristen i § 29, O.tid. 41 
(1.12.88). 
(Jf. neste sak.) 

41. Debatt om forståelsen av § 29 om det er 
nødvendig å sette forretningssorden ut av 
kraft for å få realitetsvotering aver forslag 
som er innlevert etter kl. 9 S.tid. 1550-1551 
(5.12.88). (Jf. forrige sak.) 

42. Debatt om voteringsrekkefølgen og konse
kvenser for utfallet, S.tid. 1775 (8.12.88). 

43. Debatt i Odelstinget om en lagtingsan-

merkning vedr. en teknisk oppretting og 
ansvaret for det formelt korrekte ved et 
forslag som er fremmet til votering, O.tid. 
367-369 (2.5.89). 

44. Votering i et dok.8-forslag hvor komiteen 
innstiller på oversendelse til Regjeringen, 
mens forslagsstiller fremmer realitetsfor
slag. Dokumentet vedlegges protokollen 
etter at realitetsforslagene er nedstemt, 
S.tid. 3398-3399 (26.4.89). 

45. Voteringsresultatet er ikke som forventet 
etter partioppfatningene, men da ingen 
har meldt fra om at det er stemt feil, tas vo
teringen ikke om igjen. Saken endte med 
en lagtingsanmerkning og 2. gangs be
handling i Odelstinget ga forventet resul
tat, O. tid. 629-630 (1.6.89). 

46. Presidenten avviser å oppdele et forslag 
med den begrunnelse at forslagsstilleren 
ikke har imøtekommet et slikt ønske, 
S.tid. 4031 (2.6.89). 

47. Under debatt i Lagtinget ber to represen
tanter om at voteringen blir lagt opp slik 
at det blir anledning til å stemme mot en 
paragraf i odelstingsbeslutningen. Det 
blir i overensstemmelse med reglementet 
satt fram et forslag, L. tid. 89, 90 (12.6.89). 

48. En representant ber om at Lagtinget får 
avgjøre om et forslag framsatt under de
batten kan tas opp til -votering. Presiden
ten lar votere over forslaget med den be
grunnelse at dets reelle innhold er godt 
kjent, L.tid. 92, 93, 94 (12.6.89). 

49. Debatt om behavet for navneopprop ved 
votering over to forslag hvorav bare det 
ene er utformet som et mistillitsforslag, 
S.tid. 4857 (16.6.89). 
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STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 

Omfatter l5l.a.: Sivilombudsmannsloven. 
Se også: -BILLIGHETSERSTATNINGER, KLAGER TIL STORTINGET, STORTING~'!'. 

1985-86 

l. Budsjett-saker. 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
~15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen 

U. Alminnelige saker: 

l. Valg av Stortingets ombudsmann for for
valtningen. (Kommuneadvokat Audvar 
Os for perioden 1986-1990.) 
Innst. S. 71, S.tid. 1634 (16.12.85). 

2. Arsmelding for 1985 fra Stortingets om
budsmann for forvaltningen. 
Dok. 4, ref. S.tid. 1956, Innst. S. 128, S.tid. 
2439-2441 (22.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. ::;. 4, S.tid. 625-673 
f14.11.86). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen 

n. Alminnelige saker: 
l. Regulering av lønningene for Høyeste

retts medlemmer og for Stortingets om-

budsmann for forvaltningen. (Herunder 
også for Regjeringens medlemmer. I de
batten ble også stortingsrepresentante
nes lønninger berørt.) 
Innst. S. 51, S.tid. 1640-1654 (11.12.86) 
( 4 forslag framsatt under debatten, derav 
l bifalt.) 

2. Arsmelding for 1986 fra Stortingets om
budsmann for forvaltningen. 
Dok. 4, ref. S.tid. 2302, Innst. S. 189, S.tid. 
3484-3486 (27 .5.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen 

O. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for 1987 fra Stortingets om

budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). 
(Vedlegg: Ombudsmannen gjennom 25 
år.) 

Dok. 4, ref. S.tid. 2203, Innst. S. 227 (ikke
beh.), S.tid. 3435 (26.5.88). 

2. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medlemmer. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 279, S.tid. 4145 (10.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Sivil

ombudsmannens behandling av klage 
over Miljøverndepartementets behand
ling av en mindretallsanke fra Oslo By
styre i sak om utarbeidelse av regule
ringsplan for Malmøya, S.tid. 3421 
(25.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte 
men tet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 

43 Stortingets ombudsmann for 
forvaltningen 

O. Alminnelige saker: 
l. Arsmelding for 1987 fra Stortingets om

budsmann for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). 

(Vedlegg: Ombudsmannen gjennom 25 
år.) 
Dok. 4 (1987-88), ref. S.tid. 2203 (1987-88), 
Innst. S. 9, S.tid. 421-422 (27.10.88). 

2. Regulering av lønnen for Høyesteretts 
medlemmer m.v. (Herunder også for Stor
tingets ombudsmann for forvaltningen og 
for Regjeringens medlemmer.) 
Innst. S. 164, S.tid. 3483-3484 (11.5.89). 

3. Arsmelding for 1988 fra Stortingets om
budsmann · for forvaltningen (Sivilom
budsmannen). 
Dok. 4, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 262, S.tid. 
4457-4458 (12.6.89). 
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STORTINGSREPRESENTANTER 

Se også: POLITISKE PARTIER, STORTINGET, STORTINGETS ADMINISTRASJON, 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, VALG. 

1985-86 
n. Alminnelige saker: 

l. Fortegnelse over de valgte stortingsrepre
sentanter og vararepresentanter for pe
rioden 1985/86-1988/89, S.tid.1-8 

2. Oppnevnelse av deputasjon til å motta 
Kongen ved Stortingets åpning, S.tid.18 
(9.10.85). 

3. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentanter Torstein Kvamme, Kåre Stok
keland, Peter Molaug, Ole Rømer Sand
berg og Trond Wirstad, S.tid.36-37 
(14.10.85). 

4. Fullmaktene for stortingsrepresentanta
ne og vararepresentantane på Det 130., 
131., 132. og 133. ordentlege Stortinget, se 
Stortinget. sak 2. 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Ottar Gravås, S.tid. 49 (21.10.85). 

6. Statsministerens kontor meddeler at stor
tingsrepr. Morten Steenstrup utnevnes til 
statssekretær i Finans- og tolldep., S.tid. 
(21.10). (Tiltredelse fant sted 18.10.85). 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant og statsråd Nils Hjelmtveit, S.tid. 
261 (5.11.85). . 

8. Sammensetningen av Stortingets faste 
komiteer. 
S.3, ref. S.tid. 240 (23.10.85) og vedlagt pro
tokollen. (Jf. sakene 9 og 20.) 

9. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
S. 4, ref. S.tid. 269 (5.11.85) og vedlagt pro
tokollen. (Jf. sak 20.) 

10. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst.S. 8, S. tid. 4 78-480 (8.11.85). 

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst.S. 7, S.tid. 489 (13.11.85). 

12. Valg av medlemmer til Stortingets Velferd
sutvalg. 
Innst.S. 10, S.tid. 489 (13.11.85). 

13. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til styret for pensjonsordningen for stor
tingsrepresentanter. 
Innst. S. 14, S.tid. 817 (26.11.85). 

14. Stortingets president melder at delega
sjon til Den nordatlantiske forsamling er 
oppnevnt, ref. S.tid. 1267 (3.12.85) og ved
lagt. 

15. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
av Den norske parlamentarikerdelega
sjon til EFTA. 
Innst. S. 40, S.tid. 1632-1633 (16.12.85). 

16. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Frithjov Vik, S.tid. 1801 (9.1.86). 

17. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Einar Nyheim, S.tid. 2072 
(25.2.86). 

18. Årsmelding fra styret for Pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter for 
budsjettåret 1985. 
Dok. 9, ref. S.tid. 2336, lnnst. S. 130, S.tid. 
2441-2443 (22.4.86). 

19. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Harald Samuelsberg, S.tid. 2633 
(30.4.86). 

20. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
S. 154, ref. S.tid. 2766 (15.5.86) og vedlagt 
protokollen. 

21. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Toralf Westermoen, S.tid. 2767 
(20.5.86). 

22. Forslag fra Hanna Kvanmo om endring av 
Grunnlovens § 65. (Opphevelse av gratis 
legehjelp og medisin for stortingsrepre
sentanter.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 7, ref. S.tid. 47, 
lnnst. S. 152, S.tid. 2823-2825 (27 .5.86). (Bi
falt enstemmig.) 

23. Regulering av pensjonene i Statens Pens
jonskasse. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 8 Regule
ringsprinsipper i offentlige tjenestepen
sjonsordninger. Leder Jan Debes.) 
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St.meld. 29, ref. S.tid. 2178, Innst. S. 199, 
S.tid. 3117-3131 (10.6.86). 
(l forslag fra Tora Houg om stortingsre
presentantenes pensjoner oversendt Pre
sidentskapet -se Presidentskapets saker.) 

24. Suppleringsvalg av et medlem av styret 
for pensjonsordningen for stortingsrepre
sentanter. 
Innst. S. 190, S .tid. 3136 (12.6.86). 

25. Suppleringsvalg av et varamedlem av 

Den norske parlamentarikerdelegasjon 
til EFTA. 
Innst. S. 191, S.tid. 3136 (12.6.86). 

26. Forslag fra Tora Houg oversendt Presi
dentskapet 10. juni 1986: «Det henstilles 
til Presidentskapet å sørge for at regule
ringen av pensjonene for stortingsrepre
sentanter skjer etter samme prinsipp som 
i Statens pensjonskasse. » 
Ref. S.tid. 3131. Ikke behandlet. 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Minnetate over tidligere stortingsrepre

sentant Harald Selås, S.tid. 21 (6.10.86). 
2. Endringer i de faste komiteers sammen

setning. 
lnnst. S. 2, S.tid. 78 (15.10.86). 

3. Endringer i de faste komiteers sammen
setning og om suppleringsvalg av et vara
medlem i administrasjonsstyret. 
Innst. S. 4, S.tid. 318 (30.10.86). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst. S. 10, S .tid. 318-319 (30.10.86). 

5. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Julius Grasåsen, S.tid. 917 
(25.11.86). 

6. Regulering av lønningene for Høyeste
retts medlemmer og for Stortingets om
budsmann for forvaltningen. (Herunder 
også for Regjeringens medlemmer. I de
batten ble også stortingsrepresentantenes 
Lønninger berørt.) 
Innst. S . 51, S.tid. 1640-1654 (11.12.86) 
(4 forslag framsatt under debatten, derav 
l bifalt.) 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Tave Pihl , S. tid. 2035 (27.1.87). 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Einar Joakim Wøhni, S.tid. 2325 
(18.2.87). 
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9. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentanter Reidar Andreas Lyseth og Tryg
ve Owren, S.tid. 2397 (5.3.87). 

10. Endring i de faste komiteers sammenset
ning. 
Innst. S. 116, S.tid. 2697 (31.3.87). 

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S . 117, S.tid. 2697 (31.3.87). 

12. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Ludvig Botnen, S.tid. 3084 (6.5.87). 

1::t Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant og statsråd Reidar Carlsen, S.tid. 
3107 (12.5.87). 

14. Arsmeldning fra styret for Pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter for 
budsjettåret 1986. 
Dok. 9, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 158, S.tid. 
3237 (15.5.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei

mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
lnnst. O. 88, O.tid. 518 (13.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Minnetale over stortingsrepresentant 

Bjørn Erling Ytterhorn og tidligere stor
tingsrepresentant, president i Stortinget 
og statsminister Einar Gerhardsen. S.tid. 
23 (6.10.87). 

2. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
S. l, ref. S.tid. 48 (8.10.87). 

3. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. 
Innst. S. 4, S.tid. 112-117 (21.10.87). 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. 
Innst. S. 7, S.tid. 291 (28.10.87). 

5. Minnetale over stortingsrepresentant 
Rolf Presthus. S.tid. 1951 (7.1.88). 

6. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Inge Bartnes, S.tid. 1995 (20.1.88). 

7. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Jørgen Grave, S.tid. 2035 (27.1.88). 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Oskar Skogly. S.tid. 2253 (24.2.88). 

9. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Johannes Pettersen Løkke. S.tid. 
2588-2589 (22.3.88). 

10. Minnetale over tidligere stortingspresi
dent Leif Granli. 86, S.tid. 2601 (23.3.88). 

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 141, S.tid. 2641 (24.3.88). 

12. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. (Debatt om stortings
representantenes pensjonsforhold.) 

(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
Innst. S. 151, S.tid. 2861-2865 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

13. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Lars Sæter. S.tid. 3679 (1.6.88). 

14. Årsmelding fra styret for Pensjonsordnin
gen for stortingsrepresentanter for bud
sjettet 1987. 
Dok. 9, ref. S.tid. 3328, Innst. S. 228, S.tid. 
3711 (1.6.88). 

15. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Bjarne Undheim. S.tid. 4144 
(10.6.88). 

16. Forslag fra Sverre Maurintzen, Gunn Vig
dis Olsen-Hagen, John S. Tveit og Ole 
Gabriel Ueland til endring av Grunnlo
vens §§ 57 og 58. (Øking av antallet repre
sentanter fra Rogaland). 
Ref. S.tid. 4418 (29.9.88). Se Dok. 12 (1987-
88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei

mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88 (1986-87), O.tid. 755 (6.6.88), og 
utsatt. 

1988-89 
U. Alminnelige saker: 

l. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentanter Erik Braadland, Ole·· Myrvoll, 
Erland Asdahl og Johan Møller Warme
dahl. S.tid. 24 (4.10.88). 

2. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. S. 2, ref. S.tid. 34 (4.10.88) og ved
lagt protokollen. 

3. Endringer i de faste komiteers sammen
setning. Innst. S. 4, S.tid. 35 (10.10.88). 

4. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Aasmund Kulien, S.tid. 397 
(26.10.88). 

5. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Nordisk Råd. Innst. S. 12, S.tid. 419-420 
(26.10.88). 

6. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Sivert Todal. S.tid. 501 (3.11.88). 

7. Suppleringsvalg av et varamedlem til Eu
roparådets parlamentariske forsamling. 
Innst. S. 18, S. tid. 501 (3.11.88). 

8. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Alfred Ingemann Thommesen. 
S.tid. 2205 (10.1.89). 

9. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Thor Myklebust. S.tid. 2267 
(17.1.89). 

10. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Claus Egil Feyling, S.tid. 2857 
(15.3.89). 

11. Valg av medlemmer og varamedlemmer 
til Europarådets parlamentariske forsam
ling. 
Innst. S. 116, S.tid. 2925 (16.3.89). 

12. Minnetale over tidligere stortingspresi
dent Per Hysing-Dahl, S.tid. 3073 (11.4.89). 
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13. Suppleringsvalg til valgkomiteen, den ut
videde utenriksog konstitusjonskomite, 
Nordisk Råd og styret i pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter. Innst. 
S. 175, S.tid. 3595-3596 (19.5.89). 

14. Minnetale over tidligere stortingsrepre
sentant Hallvard Eika. S.tid. 3655 
(22.5.89). 

l5. Årsmelding fra styret for Pensjonsord
ningen for stortingsrepresentanter for 
budsjettåret 1988. 

Dok. 9, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 252, S.tid. 
4794-4795 (15.6.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28om Hei

mevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29om 
verneplikt ( stortingsrepresentanters ver
neplikt og fritakelse for mobilisering 
m.v.). 
Innst. O. 88 (1986-87), Innst. O. 88 (1986-
87), O. tid. 767 (6.6.89) og vedtatt utsatt. 
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STRAFFELOVGIVNING 

Omfatter bl.a.: Dødsstraff, statsborgerrett, pornografi, straffelaven, straffelavens ikrafttredelses
lav, strafferegistreringsloven, tvangsarbeidsZaven, ungdomskriminalitet. 
Se også: DOMSTOLER, FENGSLER, KRIMINALOMSORG, POLITI OG PATALEMYNDIG
HET, RETTSVESEN, SIVILLOVGIVNING. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen, om verving av nord
menn som leiesoldater for «contras» i Ni
caragua, S.tid. 2421 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om adopsjon. 
(Endring i straffeloven vedr. utuktig om
gang med fosterbarn m.v.) 
Ot.prp. 40 (1984-85), ref. O.tid. 295 (1984-
85). 

(Fremmet på nytt. ved Ot.prp. 4- se neste 
sak.) 

2. Lov om adopsjon. (Jf. Ot.prp. 40 (1984-85).) 
(Endring i straffeloven vedr. utuktig om
gang med fosterbarn m.v.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 19, O.tid. 
103-126 (6.2.86), Besl. O. 29, L.tid. 24 
(13.2.86). Lov av 28. februar 1986. 
(l forslag framsatt i Odelstinget - ikke bi
falt, og l forslag framsatt i Lagtinget - ikke 
bifalt.) 

1986-87 
n. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Carl l. Hagen datert 6. mai 1987 
om tiltak mot voldskriminalitet. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 224, 
S.tid. 3984-3986 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om håndhevel

se av straffeZovens paragraf 211 - porno
paragrafen - etter endring, S.tid. 1987-
1988 (14.1.87). 

2. Sp.spm. fra Mona Røkke om tvungen be
handling av promilledømte bilførere som 
alternativ til ubetinget fengselsstraff, 
S.tid. 2076-2077 (28.1.87). 

3. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å øremerke 
stillinger ved politiembetene for å ta seg 
av straffbar pornografi og videovold, 
S.tid. 2124-2125 (4.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven m.m. (heving av 

den kriminelle lavalder). 

Ot.prp. 26, ref. O.tid. 116, Innst. O. 39, O. 
tid. 250-269 (7.5.87), Besl. O. 47, L.tid. 43-46 
(21.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget hvorav l 
fra Harald Ellefsen bifalt, 2 forslag fram
satt i Lagtinget - ingen bifalt.) 

2. Endringer i straffeloven ( datakriminali
tet). 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985:31 Datakri
minalitet. Leder Johs. Andenæs.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 231, Innst. O. 65, O. 
tid. 395-397 (27.5.87), Besl. O. 70, L.tid. 76 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

3. Endringer i straffeloven (påtalereglene 
ved mishandling av barn, nåværende el
ler tidligere samlivspartner; adgangen til 
delegasjon av påtalekompetanse for kom
muner og fylkeskommuner). 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

U. Alminnelige saker: 
l. Svar fra Regjeringen vedkommende sa

ker oversendt av Stortinget 1986-87. (For
slag 5 om straffeutmåling ved promille
kjøring.) 
Dok. 3, ref. S.tid. 536, Innst. S. 65, S.tid. 
1952-1954 (7.1.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om straffe

reaksjonene for voldsforbrytelsene og be
hovet for å demme opp for den tiltagende 
voldskriminaliteten, S.tid. 919-920 
(25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Hans J. Røsjorde om skjer
ping av strafferammene for voLd mot of
fentlig tjenestemann, S. tid. 1283-1284 
(2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Asle Amundsen om strengere reaksjoner 
mot utenlandske trålere pga. fangstover
tredelser, S.tid. 2610 (23.3.88). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om straffe
reaksjonssystemet i forbindelse med at 
folk i nødverge har beskyttet seg og sine 
mot kriminalitet, S. tid. 3077-3078 
(27.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l . Endringer i straffeloven (utbytte heleri 

ved narkotikaforbrytelse). 
Ot.prp. 45, ref. O.tid. 390, Innst. O. 63, 0 .
tid. 575-581 (20.5.88), Besl. O. 73, L.tid. 80 
(26.5.88). Lov av 10. juni 1988. 
(2 forslag henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

2. Endringer i straffeLoven, straffeprosesslo
ven og vegtrafikkloven (uaktsomt drap 
m.m. ved bruk av motorvogn). 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 557, Innst. O. 95, 0.
tid. 865-883 (9.6.88), Besl. O. 107, L.tid. 112 
(14.6.88). Lov av 8. juli 1988. 

1988-89 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Reidun Andreassen om iverk

settelse av endr. i straffelovens § 46 om 
heving av den kriminelle lavalder og al
ternative reaksjonsformer i barnevernets 
regi, S.tid. 1344-1359 (30.11.88). 

2. Forslag fra Carl I. Hagen om økte straffe
rammer for seksualforbrytelser mot barn. 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 123, Innst. S . 237, S.tid. 
4443-4444 (12.6.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, 5.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om lave bø

ter i dommer for promillekjØring, S.tid. 
784 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å hindre 
utglidning ved tolkning av nødvergebe
stemmelsen i straffeloven, S.tid. 784-785 
(16.11.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Kjellbjørg Lunde om opphe

velse av straffeloven § 140 (oppviglerpa
ragrafen). 
Dok. 8:19, ref. O.tid. 161, Innst. O. 38, 0.
tid. 326-327 (6.4.89) og vedtatt sendt Regje
ringen. 

2. Endringer i straffeprosessloven m.m. (nå
desøknad, herreds/byrettens kompetan
se i straffesaker, påtaleunnlatelse, forel
delse av straffansvaret for foretak, fengs
ling på lørdager m.m.). (Ileggelse av subsi
diær fengselsstraff.) 
(Vedlegg til innst.: Utdrag av brev av 
17.3.89 fra Justisdepartementet om bøter 
som alternativ straffereaksjon ved en del 
bestemmelser om vinningskriminalitet 
og ileggelse av subsidiær fengselsstraff.) 
Ot.prp. 16, ref. O. tid. 13, Innst. O. 49, O. tid. 
394-416 (9.5.89), Besl. O. 74, L.tid. 58-60 
(23.5.89), Besl. L. 6 (lagtingsanmerkning), 
O.tid. 543-544 (29.5.89), Besl. O. 94, ref. 
L.tid. 67 (1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget første gang, hvorav 
2 bifalt. 2 forslag i Lagtinget første gang, 
hvorav l bifalt.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om opphevelse 
av straffelovens § 142 (blasfemiparagra
fen). 
Dok. 8:29, ref. O.tid. 263, Innst. O. 56, 0.
tid. 417-426 (9.5.89) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt, men sendt Re
gjeringen.) 

4. Lov om å sette i kraft hevingen av den kri
minelle lavalderen. 
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Ot.prp. 50, ref. O.tid. 328, Innst. O. 86, 0.
tid. 675-697 (1.6.89), Besl. O. 112, L.tid. 75-
80 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

5. Endringer i straffeloven og straffeprosess
loven m.m. (Skjerpete strafferammer for 
voldsforbrytelser, straff for innførsel av 
pornografi, styrking av domstolenes fag
kyndighet i saker om øk(\nomisk krimina-

litet, raskere behandling av straffesaker, 
strafferegler for gruppevold og rasistisk 
betinget vold, meddomsrett i stedet for 
juryordning m.m.) 
Ot.prp. 79, ref. O.tid. 432, Innst. O. 106, 0.
tid. 772-791 (6.6.89), Besl. O. 124, L.tid. 88-
94 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget, 3 i Lagtinget -
ingen bifalt.) 
(Jf. Il, 2.) 
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STUDIEFINANSIERING 

Omfatter bl.a.: Statens Lånekasse for utdanning. 
Se også: HØGRE UTDANNING, LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, UNIVERSI
TET, UTDANNING, VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens Lånekasse for utdanning 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
2410 og 5310 Statens Lånekasse for utdan
ning.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I NS, Statens lånekasse for 

utdanning og studentsamskipnadene i 
1984. 
Innst. S. 94, S.tid. 2070 (19.2.86). 

m. Spørsmål: 

l. Gr.spm. fra Eli Arnstad om underforbruk 
av stipendmidler i Statens lånekasse for 
utdanning, S.tid. 2064-2066 (19.2.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om å gjøre noe 
med det regelverk Statens lånekasse for 
utdanning praktiserer når det gjelder ad
·gangen for studenter fra den tredje ver
den til høgskole- eller universitetsutdan
ning, S.tid. 2324-2325 (19.3.86). 

3. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om ulike modeller for tilbakebetaling til 
Statens lånekasse for utdanning basert på 
den enkeltes inntekt, S. tid. 2859 (28.5.86). 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om å sette ned al
dersgrensen for behovsprøving mot for
eldres inntekt fra 20 til 18 år, S.tid. 2947-
2948 (4.6.86). 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1986 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
2410 Statens lånekasse for utdanning,) 
St. prp. 38, ref. S.tid. 981, Innst. S. 29, S.tid. 
1266 (1.12.86). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I AlS, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene i 
1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 106, S.tid. 2554-
2555 (17 .3.87). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 
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ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om redusert låne

belØp fra Statens lånekasse for utdanning 
for personer som mottar barnebidrag, 
S.tid. 31-32 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om et underfor
bruk av stipendmidler etter en omlegging 

av stønadssystemet i Statens lånekasse i 
1985, S .tid. 556-557 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om et betydelig 
underforbruk av stipendmidler i 1986 
mens behovet for en rimelig studiefinan
siering er økende, S .tid. 3169-3170 
(13.5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S . 12, S .tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
(Jf. sak 2.) 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 

2. Endringer i budsjettforslaget for 1988 un
der kap. 2410 Statens lånekasse for utdan
ning. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 938, Bud
sjett-innst. S. 12, S .tid. 1308-1402 (3.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
2410 Statens lånekasse for utdanning.) 
St. prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S .tid. 
1308 (3 .12.87). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i Sta
tens lånekasse for utdanning i 1986. 
Ref. S .tid. 2010, Innst. S. 107, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

3. Forslag fra Annelise Høegh på vegne av 
Høyre oversendt fra Odelstinget 3. mai 
1988: «Stortinget ber Regjeringen frem
me forslag om å utvide ordningen med 
avskriving av studielån for personer som 
arbeider i Finnmark og Troms. Den øvre 
grense for avskriving heves fra kr. 15000 
til kr. 30000 pr. år mens grensen på 10 pro
sent av studielånet pr. år opprettholdes». 
S.tid. 3376-3383 (19.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

4. Tilbakebetaling av utdanningslån. (Inn
tektsavhengig tilbakebetaling.) 
(Vedlegg: Høringsnotat av 9. april 1987.) 
St.meld. 36, ref. S .tid. 2599, Innst. S. 226, 
S .tid. 4238- 4257 (10.6.88). 
(5 forslag, hvorav 3 ikke bifalt og 2 hen-

holdsvis fra Thea Knutzen og Hans J . 
Røsjorde sendt Regjeringen - se REGJE
RING EN OVERSENDT l.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en søknad 

fra Norsk Informatikk Institutt om sti
pend og lån i Statens lånekasse for utdan
ning, S .tid. 2075-2076 (3.2.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om ord
ningen med hovedfagstipend for alle som 
tar høyere utdanning ut over 5 års varig
het, S .tid. 2508 (16.3.88). 

3. Sp.spm. fra Turid Birkeland om et avslag 
på søknader fra to u-landsstudenter om 
lån i Statens lånekasse for å fullføre sine 
studier, S.tid. 2973 (20.4.88). 

4. Sp.spm. fra Solveig Sollie om ettergivelse 
av l&n til kvinnelige søkere som får barn i 
utdanningsperioden, S. tid. 3429-3430 
(25.2.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 26. april1985 nr. 21 om ut

danningsstøtte til elever og studenter. 
(Avskrivning av utdanningslån for lånta
kere i Finnmark og virkemiddelkommu
nene i Nord-Troms og av utdanningslån 
ved avsluttet utdanning i enkelte lange 
studier.) 
Ot.prp. 18, ref. O. tid. 90, Innst. O. 18, O.tid. 
123-124 (8.12.87), Besl. O. 16, L.tid. 15-16 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 

2. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Skattefritak for avskrivning på ut
danningslån for låntakere i Finnmark og 
virkemiddelkommunene i Nord-Troms 
og for utdanningsbonus for militært per
sonell.) 
Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, L . tid. 22 (17 .12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
2410 5310 Statens lånekasse for utdanning 
(Jf. IV, sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1988 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
2410 Statens lånekasse for utdanning.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 998-999, Innst. S. 41, 
S.tid. 1677 (8.12.88). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i stu
dentsamskipnadene og Statens lånekasse 
for utdanning i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 127, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å endre 

regelverket for reisestipend i Statens lå
nekasse for utdanning, S.tid. 2411-2412 
(25.1.89). 

2. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få sett 
ned renta i Statens lånekasse for utdan
ning, S.tid. 2424 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at ord
ningen med hovedfagsstipend ikke omfat
ter utenlandsstudenter, S.tid. 2606-2607 
(15.2.89). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om lån i Sta
tens lånekasse for utdanning til økono
mistudenter som anskaffer datamaskin, 
S.tid. 3941-3942 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 26. april1985 nr. 21om ut

danningsstøtte til elever og studenter. 
(Inntektsavhengig tilbakebetaling av stu
dielån.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 13, Innst. O. 19, O.tid. 
138-140 (16.12.88), Besl. O. 35, L.tid. 20 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. I, sak 1.) 
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SUBSIDIER 

Omfatter bl.a.: Pristilskott. 
Se også: AVGIF"TER, FINANSER, KREDITTPOLITIKK, LANDBRUKSPRODUKTER, PRI
SER, SKATTER; STATSBUDSJETTET. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Tilskudd over 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbru
kerprisene og Landbruksdepartementets 
budsjett til gjennomføring av jordbruks
avtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

n. Alminnelige saker: 

l. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. (Regjeringen Willochs innstram
mingspakke.) 
(Reduksjon i prissubsidiene for kjØtt og i 
transportsubsidiene.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

2. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). (Jf. 
sak 1.) 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet" for 1987 

vedkommende Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Tilskudd over 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbru
kerprisene og Landbruksdepartementets 
budsjett til gjennomføring av jordbruks
avtalen.) 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 

Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer på statsbudsjettet 1987. 

(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Tilskudd over 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentets budsjett til regulering av forbru
kerprisene og Landbruksdepartementets 
buasjett til gjennomføring av jordbruks
avtalen.) 

Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for budsjetterminen 

1988 under kap. 1580, Pristilskudd. 
St.prp. 139, ref. S.tid. 3717, Innst. S. 316, 
S.tid. 4311- 4367, 4377 (13.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Brita Borge om de tnnsparte 

ferjesubsidier kan brukes til aktuelle vei
og broprosjekter, S.tid. 3338-3339 (11.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Finans- og tolldepartementet, 
Landbruksdepartementet, Samferdsels
departementet og Sosialdepartementet. 
(Vedlegg til St. prp. l for Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet: Tilskudd 
over departementets budsjett til regule
ring av forbrukerprisene og Landbruks
departementets budsjett til gjennomfø
ring av jordbruksavtalen.) 

Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1580 Pristilskudd 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1988 under Forbruker- og administra
sjonsdepartementet. (Kap. 1580 Pristil
skott.) 
St.prp. 26, ref. S.tid. 796, Innst. S. 31, S.tid. 
1124 (25.11.88). 



Svalbard -652-

SVALBARD 

Omfatter bl.a.: Svalbard-loven. 
Se også: POLAROMRÅDER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Svalbardbudsjettet 1986. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over de 
viktigste forslag til direkte bevilgninger i 
Svalbardområdet for 1986 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 818-824 
(26.11.85). 
(l forslag fra Per Aas oversendt Regjerin
gen - se REGJERING EN OVERSENDT 
1). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.85 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

480 Svatbardbudsjettet 
1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

U. Alminnelige saker: 

l. Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for budsjetterminen 1984. (Svalbard
regnskapet.) 
St.meld. 3, ref. S.tid~ 47, Innst. S. 96, S.tid. 
1991-1999 (11.2.86). 

2. Svalbard. 
(Vedlegg: Svalbardtraktaten, Bergverks
ordningen for Svalbard, Oversiktskart.) 
St.meld. 40, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 180 
(ikke-beh.), S.tid. 3034 (6.6.86). 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1984. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 47, Innst. S. 210, S.tid. 
3070-3072 (9.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
oljevernberedskapen på Svalbard, S. tid. 
899 (27.11.85). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Svalbardbudsjettet 1987. 

(Vedlegg til St.prp. 1: Oversikt over de 
viktigste forslag til direkte bevilgninger i 
Svalbardområdet for 1987 som dekkes 
over det ordinære statsbudsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 917-926 
(25.11.86). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag l. Status 1.1.86 for 
landkart over polare strøk.) 

Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger under Miljøvernde

partementets kap. 1412 og 4412 på stats
budsjettet for 1986. (Program for miljøver
nundersøkelser i tilknytning til oljevir
kosmhet under ledelse av Polarinstituttet 
(MUPS), støtte til Monica Kristensens 
syd polekspedisjon.) 
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St. prp. 44, ref. S .tid. 982, Innst. S. 49, S.tid. 
1579 (9.12.86). (forslag) 

2. Ekstraordinært vedlikehold av Longyear
byen skole- tilleggsbevilgning 1986. 
St.prp. 34, ref. S.tid. 981 , Innst. S. 39, S.tid. 
1656 (11.12.86) 

3. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-3374 (22.5.87). 

4. Svalbard. 
(Vedlegg: Svalbardtraktaten, Bergverks
ordningen for Svalbard, Oversiktskart.) 
St.meld. 40 (1985-86) ref. S.tid. 2443 (1985-
86) Innst. S. 212, S.tid. 3707-3730 (4.6.87). 

5. Store Norske Spitsbergen Kulkompani 
AlS. (Reorganisering ved utskillelse av to 

heleide datterselskaper. Driftsstans i 
Svea.) 
(Vedlegg til innst.: Brev fra Longyear
byen Arbeiderforening til stortingsrepre
sentant Svein Alsaker, datert 21. mai 
1987.) 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 221, 
S.tid. 3730-3742 (4.6.87). (Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om ei alvor

leg svekking av ozonlaget over Svalbard, 
og kva som kan gjerast for å stanse bruk 
av midler som ein veit skader ozonlaget, 
S.tid. 562-563 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Asbjørn Sjøthun om den ma
ritime kompetanse sysselmannen rår over 
på Svalbard og den økte norske fiskeri
virksomheten i området, S.tid. 2644-2645 
(25.3.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l . Svalbardbudsjettet 1988. 

(Vedlegg: Oversikt over de viktigste for
slag til direkte bevilgninger i Svalbard
området for 1988 som dekkes over det or
dinære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1109-1117 
(30.11.87). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Miljøverndepartementet 
og Justis- og politidepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.87 for 
landkart over polare strøk.) 
Budsjett-innst. S . 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 

Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1412 4412 Norsk Polarinstitutt 

U. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 

regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l , ref. S.tid. 31, Innst. S . 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eva Finstad om å sikre Sval

bardposten et bedre trykkeriutstyr, S.tid. 
3339-3340 ( 11.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Svalbardbudsjettet 1989. 

(Vedlegg: Oversikt over de viktigste fors
lag til direkte bevilgninger i Svalbardom
rådet for 1989 som dekkes over det ordi
nære budsjett.) 
Budsjett-innst. S. 15, S.tid. 1362-1372 
(1.12.88). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet og Miljøverndepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Miljøverndepar
tementet: Kartbilag. Status 1.1.1988 for 
landkart over polare strøk. ) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 
480 Svalbardbudsjettet 

1471 4471 Norsk Polarinstitutt 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrelse. (Avgrensningsspørsmålet i Ba
rentshavet, fiskevernsonen ved Svalbard, 
statsminister Rysjkovs besøk i Oslo ja
nuar 1988.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

2. Ekstrakt av Norges stats regnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

ru. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om et luftpost

tillegg for postpakker til Svalbard, S.tid. 
2227-2228 (11.1.89). 
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SVANGERSKAP 

Omfatter bl.a.: Abortloven, kunstig inseminasjon, prøverørsbefruktning, steriliseringsloven. 
Se også: FAMILIE, HELSEVERN, TRYGDER. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomfØring av lov om 
svangerskapsavbrudd 

D. Alminnelige saker: 

l. Henstilling til Stortinget fra Ja til livet
aksjonen om å vedta en ny lov som verner 
menneskelivets ukrenkelighet og sikrer 
livsrett og menneskeverd for alle. 
Ref. S.tid. 2788 (20.5.86) og oversendt Reg
jeringen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
lovregler for kunstig inseminasjon og prØ
verørsbefruktning, S.tid. 1282-1283 
(4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Grete Knudsen om Regje
ringen vil tillate private prøverørsklinik
ker, S.tid. 1283 (4.12.85) 

3. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om å fin
ne en løsning for gravide kvinner som er 
fratatt mulighet til å stå i ordinært arbeid 
under svangerskapspermisjon, S.tid. 1894 
(22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om den pri
vate prøverørsklinikken som etableres, 
S.tid. 1925 (29.1.86). 

5. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å sikre gra
vide lærlinger som må slutte å arbeide de 
samme Økonomiske rettigheter som andre, 
S.tid. 1941 (5.2.86). 

6. Sp.spm. fra Eirin Faldet om det skadelige 
produktet Dalkon Shield som var i bruk i 
Norge inntil 1981, S.tid. 2050-2051 
(19.2.86). 

7. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sikre gra
vide med arbeid på kontinentalsokkelen 
dekning fra det offentlige trygdesystem 
fra 28. uke og fram til fødselen, S.tid. 2315 
(19.3.86). 
(Trukket tilbake). (Jf. sakene 3 og 5). 

8. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Tora Houg, om varsla aksjonar mot abort
lova og eventuelle planar om endring av 
lova, S.tid. 2343-2344 (9.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 19. juni nr. 57 om sykehus 
m.v. (Behandling med kunstig insemina
sjon og befruktning utenfor kroppen be
grenses til offentlige sykehus.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 283, Innst. O. 52, 
O.tid. 300-325 (10.6.86), Besl. O. 58, L.tid. 
40-41 (18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
om å sende innstillingen tilbake til ko
mite ble ikke bifalt, l fra komiteens fler
tall - enstemmig bifalt, og l fra Carl I. Ha
gen sendt Stortinget- se SYKEHUS Il, 5. 
l forslag framsatt i Lagtinget - ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Kjell Magne Bondevik og 
Borghild Røyseland datert 29. mai 1986 til 
lov om kunstig befruktning etter prø
verørsmetoden og ved inseminasjon. 
Dok. 8:17, ref. O.tid. 291, lnnst. O. 59, 
O.tid. 325-326 (10.6.86). Vedtatt oversendt 
Regjeringen. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om 
svangerskapsavbrudd 

2670 Sykepenger 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Solveig Sollie om kontroll med 

praktiseringen av abortloven og ev. be
hov for en ny lov om rett til liv. 
S.tid. 3069-3083 (5.5.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Forslag fra Marie Brenden på vegne av so
sialkomiteen oversendt fra Odelstinget 
25. mai 1987: «Stortinget ber Regjeringen 
legge frem en melding til Stortinget om 
etiske retningslinjer for forskning og ut
vikling av bioteknologi og genteknologi. 
Denne melding skal både legge opp til en 
etisk debatt om retningslinjer og foreslå 
lovgivning for forskningsmiljøer innenfor 
samfunnsområder som er involvert. 
S.tid. 3926 (10.6.87) og vedtatt. 
(Jf. IV, sak 2.) 

3. Forslag fra Magnar Sortåsløkken på veg
ne av Sosialistisk Venstreparti oversendt 
fra Odelstinget 25.mai 1987: «Stortinget 
ber Regjeringen sette i verk en kampanje 
for å bekjempe kjønnssykdommen clamy
dia for å innskjerpe at unge kvinner som 
ikke har født barn ikke blir tilbudt spiral 
som prevensjonsmiddel.» 
S .tid. 3926 (10.6.87) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 2.) 

4. Forslag fra Magnar Sortåsløkken på veg
ne av Sosialistisk Venstreparti oversendt 
fra Odelstinget 25. mai 1987: «Stortinget 
ber Regjeringen foreta en opprusting av 

det psykososiale tilbudet til ufrivillig 
barnløse ved at det opprettes psykososiale 
team bestående av lege, psykolog og so
sialarbeidere. 
S.tid. 3926 (10.6.87) og sendt Regjeringen. 
(Jf. IV, sak 2.) 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Odd HolØs om praksisen med 

fostervannsdiagnostikk, i strid med Stor
tingets forutsetninger, S .tid. 1630 
(10.12.86). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

.folketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betalt permisjon ved fødsel, adop
sjon og barns sykdom.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). Lov av 12. desember 1986. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

2. Lov om kunstig befruktning. 
(Vedlegg: l. Rundskriv nr. IK-18/86 
(AIDS-skriv nr. 13) av 5. mars 1986. 2. Ret
ningslinjer for lagring av sæd fra kreftpa
sienter, sædbanken ved kvinneklinikken, 
Regionsykehuset i Trondheim, gitt av 
Helsedirektoratet 18. september 1984. 
Særskilt vedlegg: Innstilling fra Insemi
nasjonslovkomiteen. Avgitt i mars 1953. 
Leder Carl Stabel.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 116, Innst. O. 60, O. 
tid. 308-345 (25.5.87), Besl. O. 61, L.tid. 48-
73 (29.5.87). 
Lov av 12. juni. 
(13 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav 
10 ikke bifalt, 3 forslag sendt Stortinget
se Il, sakene 2, 3 og 4. 9 forslag framsatt i 
Lagtinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om 
svangerskapsavbrudd 

2650 Sykepenger 
(l forslag fra Kjellbjørg Lunde sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

ll. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Solveig Sollie om å gi gravide 

opplysninger om abortforebyggende til
tak, S.tid. 2023-2034 (21.1.88). 
(l forslag fra Solveig Sollie sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om avslag på 

søknad til Folkebevegelsen for Livsrett og 
Menneskeverd om støtte til abort- og 
svangerskapsforebyggende tiltak, S.tid. 
1292 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om surrogat
mor-virksomhet, S.tid. 1976-1977 (13.1.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
melding om etiske retningslinjer for 
forskning og utvikling av bio- og gentek
nologien, S.tid. 2007 (20.1.88). 

4. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å hindre 
ulovlige aksjoner mot abortsøkende kvin
ner_ på offentlige sykehus, S.tid. 2460 
(2.3.88). 

5. Sp.spm. fra Marit Nybakk om distribu
sjon av abortfilmen «Eclipse of reason», 
S.tid. 2509 (16.3.88). 

6. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om motin
formasjon til abortfilmen «Eclipse of Rea
son», S.tid. 2524-2525 (16.3.88). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om plass
mangelen for fØdende i Oslo og Akershus, 
S.tid. 2527 (16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å bedre 
forholdene ved en rekke fØdseLsklinikker, 
s. tid. 3087-3088 (27 .4.88). 

9. Sp.spm. fra Borghild RØyseland om abort
forebyggende tiltak overfor aldersgrup
pen 15-24 år, S.tid. 3704-3705 (1.6.88). 

10. Sp.spm. fra Kjell Furnes om ein gjennom 
lovgjeving kan motvirke at mange kvin
ner opplever eit sterkt abortpress frå bar
nefaren, S.tid. 3705-3706 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol

ketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betalt permisjon ved fØdsel til 22 
uker.} 
Ot.prp. 5, ref. O.tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 85-
90 (24.11.87), Besl. O. 8, L.tid. 11-12 
(7.12.87). Lov av 11. desember 1987. 
(5 forslag fremmet i Odelstinget, l i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

1988-89 

l Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

752 Til gjennomføring av lov om 
svangerskapsavbrudd 

2650 Sykepenger 
(Jf. IV, sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene under pro

gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2650 Sykepenger - fØdsels
penger.) 

43 

St. prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

2. Forslag fra Britt Barkestad, Helga Hau
gen, Borghild Røyseland og Solveig Sollie 
om å si nei til abortpille. 
Dok. 8:25, ref. S.tid. 2774, Innst. S. 197, 
S.tid. 4023-4026 (2.6.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om norske 

kvinner mellom 15 og 19 år som har den 
høYeste abortraten i Norden, og hva som 
kan gjøres for å snu denne utviklingen, 
S.tid. 1020 (23.11.88). 
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2. Sp.spm. fra Solveig SolZie om demon
stranter som Ødela møte i Oslo bl.a. ved å 
kaste smørsyre, S.tid. 2422 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Astrid NøkZebye Heiberg om 
en ytterligere utvidelse av svangerskaps
permisjonen, hvis tvungen permisjonspe
riode før nedkomst blir innført, S. tid. 
2424-2425 (25.1.89). 

4. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om informasjon 
om forebyggende arbeid til gravide og 
helsepersonell for å kunne redusere an
tall nye invalidiserende bekkenZØsnings
tilfelZer, S.tid. 2619-2620 (15.2.89). 

5. Sp.spm. fra Solveig SoZZie om søknaden 
om å få prøve· ut en abortpille ved Ullevål 
sykehus, S.tid. 2621-2622 (15.2.89). 

6. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
abortloven som ikke er til hinder for så
kalt selektiv abort, S.tid. 2801 (8.3.89). 

7. Sp.spm. fra Terje Granerud om egenan
deler som avkreves kvinner som får utført 
kunstig befruktning ved offentlige syke
hus, S.tid. 2869 (15.3.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 

folketrygd og i visse andre lover. (Utvidel
se av stønadsperioden ved svangerskap 
og fødsel og ved adopsjon til 24 uker.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 22-
32 (1.12.88), Besl. O. 5, L.tid. 5-6 (9.12.88), 
Besl. L. l, O. tid. 97 (14.12.88), Besl. O. 34, 
ref. L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23. desem
ber 1988. 
(4 forslag i Odelstinget - ingen bifalt, 3 
forslag i Lagtinget, hvorav 2 ikke bifalt og 
l om oppretting av en feil i innst. og der
med i Odelstingets vedtak - bifalt.) 
(Jf. I, sak 1.) 
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SYKDOMMER 

Omfatter bl.a.: Behandlingsreiser, Det norske kreftregister, pasientombud, sykepleie, tuberkulo
seloven. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEVESEN, SYKEHUS. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

723 Forpleining - kontroll og tilsyn 
med psykiatriske pasienter 

757 Kreftregisteret 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Terje Granerud om køene for 
hjerteoperasjoner ved Haukeland og Ul
levål sykehus, S.tid. 1282 (4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Kari Garmann om erstatning 
for pasienter i forbindelse med skader et
ter sykehusbehandling, S.tid. 1869 
(15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
igjen å godkjenne « hjerteplasteret» som 
refusjonspliktig medikament for angina 
pectoris, S.tid. 1922-1923 (29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Annelise Høegh om å sikre 
HTLV-3-smittede tannbehandling. S.tid. 
2048-2049 (19.2.86). 

5. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om å sikre det 
Økonomiske grunnlaget for Norsk Pa
sientforening, S.tid. 2185-2186 (12.3.86). 

6. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om bekjem
pelse av sykdommen hjernehinnebeten
nelse, S.tid. 2186-2187 (12.3.86). 

7. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om dis
kriminering av diabettkere som søker ar
beid i tollvesenet, S.tid. 2202-2203 
(12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om blødere 
som er blitt påfØrt AIDS-smitte ved over
føring av infisert blod på norske sykehus 
og helseinstitusjoner, S. tid. 2344-2345 
(9.4.86). 

9. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om be
vilgning av penger til et apparat som kan 
oppdage kreft på et tidlig stadium, S.tid. 
2415 (16.4.86). (Trukket tilbake). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

723 Forpleining - kontroll og tilsyn 
med psykiatriske pasienter 

757 Kreftregisteret 
2. Endringer under enkelte kapitler under 

Sosialdepartementet i statsbudsjettet for 
1987 i forbindelse med handlingsplan mot 
HIV-epidemien og AIDS-sykdommen. 
St.prp. l Tillegg 3, ref. S.tid. 334, 

Budsj.innst.S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Magnar Sortåsløkken på veg

ne av Sosialistisk Venstreparti oversendt 
fra Odelstinget 25.mai 1987: «Stortinget 
ber Regjeringen sette i verk en kampanje 
for å bekjempe kjønnssykdommen damy
dia for å innskjerpe at unge kvinner som 
ikke har fØdt barn ikke blir tilbudt spiral 
som prevensjonsmiddel. 
S.tid. 3926 (10.6.87) og sendt Regjeringen. 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 

revmatikere som må vente flere år i ope
rasjonskø, S.tid. 59 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om å de
fmere AIDS som kjønnssykdom, S.tid. 59-
60 (15.10.86). 

3. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om bekjem
pelse av hjernehinnebetennelse, S.tid. 61 
(15.10.86). 

4. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å gi helse
personell anledning til å AIDS-teste pa
sienter, S.tid. 61-63 (15.10.86). 

5. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av en rådgivende AIDS-kommisjon, S.tid. 
263-264 (22.10:86). 

6. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om et 
forslag fra UNI forsikringsselskap om at 
ekstremt tykke personer bør settes uten
for en framtidig pasientforsikringsord
ning, S.tid. 266-267 (22.10.86). 

7. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om god
kjennelse fra Statens legemiddelkontroll 
av dr. Olav Brændens nesedråper mot 
forkjølelse, S.tid. 797-798 (19.11.86). 

8. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om å hindre 
at AIDS-frykta fører til at folk blir sparka 
frå jobbane sine, S.tid. 1611-1612 
(10.12.86). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om opp
sigelse av en ansatt ved en HVPU-institu
sjon i Oslo, angivelig fordi han tidligere 
har vært prosituert, og frykten for AIDS, 
S.tid. 1634-1635 (10.12.86). 

10. Sp.spm. fra Svein Alsaker om kriminali
sering av «horekunder» på grunn av den 
økende AIDS-trusselen, S.tid. 1930-1931 
(7 .1.87). 

11. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å gi informasjon om AIDS ved skole
ne, S.tid. 2129-2130 (4.2.87). 

12. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om penger 
til helsereiser i utlandet for barn med cys
tisk fibrose, S.tid. 2225-2226 (11.2.87). 

13. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om be
handling av og informasjon om ·Føllings 
sykdom, S.tid. 2228-2229 (11.2.87). 

14. Sp.spm. frå Kjell Furnes om dei etiske 
krav ein må kunne setje til opplysnings
stoff om AIDS i skulen, S. tid. 2342 (18.2.87). 

15. Sp.spm. fra Marit Rotnes om obligatorisk 
pasientforsikring for pasienter som me
ner seg feilbehandlet av helsetjenesten, 
s. tid. 2540-2541 (11.3.87). 

16. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om ob
ligatorisk HIV-test for utdanningssøken
de og asylsøkere fra hØyrisikoland i Afri
ka, S.tid. 2573-2574 (18.3.87). 

17. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om plasse
ring av prevensjonsautomatar på ung
domsskular og vidaregåande skular som 
ledd i bekjempelse av HIV, S.tid. 2574-
2575 (18.3.87). 

18. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om automa
tisk rett til å få dekket utgiftene til parykk 
for personer som mister håret etter be
handling for kreft, S.tid. 2748-2749 (1.4.87). 

19. Sp.spm. fra Mona Røkke om en oppmyk
ning av regelverket for statsannonsering, 
på bakgrunn av aviskampanje mot syk
dommen AIDS, S.tid. 2946 (8.4.1987). 

20. Sp.spm. fra Svein Alsaker om det er be
hov for andre metoder for oppsporing av 
HIV-smittede, S.tid. 3019-3020 (29.4.1987). 

21. Sp.spm. fra Terje Granerud om innrap
porteringsplikten for landets leger når det 
gjelder kjønnssykdommer, hepatitt og 
andre smittsomme sykdommer, S.tid. 
3096-3097 (6.5.1987). 

22. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
hva som blir gjort for å stoppe sykdom
men smittsom hjernehinnebetennelse, 
S.tid. 3098 (6.5.1987). 

23. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva 
som blir gjort for å hjelpe «den rettsløse 
pasient», S.tid. 3362-3363 (20.5.1987). 

24. Sp.spm. fra Bente Bakke om obligatorisk 
HIV-test av bl.a. vernepliktige, S.tid. 3647-
3648 (3.6.87). 

25. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
tvangsisolering av AIDS/HIV-smittede, 
s. tid. 3654-3655 (3.6.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

723 Forp'leining, kontroll og tilsyn 
med psykiatriske pasienter 

757 3757 Kreftregisteret 

U. Alminnelige saker: 
l. Endring under kapittel 719, Andre utgif

ter i statsbudsjettet for 1988 med bak
grunn i sikringstiltak ved behandling av 
blodprodukter for å hindre HIV-smitte. 
St.prp. 55, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 104, 
S.tid. 2337 (29.2.88). 

2. HIV/AIDS-epidemien. 
(Vedlegg: Forebygging og kontroll av 
HIV-infeksjoner. Oversikt over rundskriv 
og publikasjoner. Særskilt vedlegg: Hel
sedirektørens tidsplan for bekjempelse 
av HIV-infeksjonen (AIDS-skriv nr. 17).) 
St.meld. 29, ref. S.tid. 2114, Innst. S. 183, 
S.tid. 3302- 3328 (10.5.88). 

3. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Vaksineforsøk mot meningokokksyk
dom.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 234, 
S.tid. 3632- 3636 (30.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om informasjonstiltak om faren for spred
ning av HIV og AIDS i Finnmark, S.tid. 
107-108 (21.10.87). 

2. Sp.spm. fra Laila Kaland om informasjon 
om sjukdomane anoreksi og bulimi, S.tid. 
1290-1291 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om et påbud om 
anti-AIDS-hansker i alle biler i tilfelle 
hjelp til blodtilsølte ofre ved bilulykker, 
S.tid. 2091-2092 (3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å sikre 
kreftsyke barn behandling på Rikshospi
talet, S.tid. 2617 (23.3.88). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om å auke ka
pasiteten for dei som lid av hofteleddsart
rose, S.tid. 2985 (20.4.88). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om behandling 
av famiLiær hyperkolesterolemi med det 
nye medikamentet Lovastatin og at pa
sientene må betale for dette med ca. 15000 
kr året, S. tid. 3083 (27 .4.88). 

7. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om opplys
ningen fra helsedirektøren om at bare en 
av 10 norske narkomane er HIV-smittet, 
S.tid. 3369 (18.5.88). 

8. Sp.spm. fra Odd HolØs om hvorfor det ik
ke lenger gis midler til pollenundersøkelse 
drevet · av Norges Astma- og Allergifor
bund, S.tid. 3703-3704 (1.6.88). 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

723 Forp'leining , kontroll og tilsyn 
med psykiatriske pasienter 

757 3757 Kreftregisteret 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om et raskere 

og bedre behandlingstilbud for anore
xia/bulimipasienter, S.tid. 408 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om pasienter 
som er utsatt for feilbehandling får infor
masjon om hva som er foregått, S. tid. 
2299-2300 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om pa
sienter som tilhører risikogruppen for 
HIV-smittede ikke får den legebehand
ling/undersøkelse som de ellers ville ha 
fått, s. tid. 2300 (18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å avbryte 
vaksineforsøket mot smittsom hjernehin
nebetennelse, S.tid. 2495-2496 (1.2.89). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om stønad til 
Interessegruppa for kvinner med spise
forstyrrelser, S. tid. 2870-2871 (15.3.89). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å lem
pe på regelverket for stønadsordninger 
for behandlingsreiser utenfor landets 
grenser, S.tid. 2935 (29.3.89). 

7. Sp.spm. fra Ast'rid Nøklebye Heiberg om 
leger som pålegges å forskrive det syno
nympreparat av legemidler som til en-
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hver tid er billigst og de problemer dette 
medfører, S.tid. 2935-2936 (29.3.89). 

8. Sp.spm. fra Rolf Bendiksen om betaling 
for fysikalsk behandling etter sprØytebe
handling av skiveprolaps, S. tid. 3376-
3377 (26.4.89). 

9. Sp.spm. fra Gudmund Restad om den dra
matiske økning av krefthyppigheten i 
Pasvikdalen i forbindelse med luftfor
urensningen fra Kola-halvøya, S.tid. 3426-
3427 (3.5.89). 

10. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om stil
lingsstopp for legar og utviding av tilba
det til astma- og allergipasientar i Horda
land, S.tid. 3427-3428 (3.5.89). 

11. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om AIDS
informasjon til elever ved videregående 
skoler, S.tid. 3770-3771 (24.5.89). 

12. Sp.spm. fra Terje Granerud, framsatt av 
Ernst Wroldsen om pasienter på dødsleiet 
ved enkelte sykehus fratas smertestillen
de medisinering i forskningsØyemed, S. 
tid. 3772-3773 (24.5.89). 
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SYKEHUS 

Omfatter bl.a.: Det Norske Radiumhospital, Rikshospitalet, statens psykiatriske institusjoner, 
sykebiltransport, sykehjem, universitetssykehus. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEINSTITUSJONER, HELSEPERSONELL, HELSEVESEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats~·uctsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospital-et 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for 

ortopedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 Oslo sanitetsforenings revma-

tismesykehus 
714 3714 Det Norske Radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

2. Aker-Lørenskogplanen om kliniske stu
dier ved Sentralsykehuset i Akershus, se 
UNIVERSITET I, 2. 

O. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger under progra
mområde 09. Sosiale formål og 10. Helse
vern i statsbudsjettet for 1985, samt 
overdragelse av eiendommer m.m. (Bl.a. 
kap. 710 Tilleggsbev. til Rikshospitalet.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 809, Innst. S. 48, S.tid. 
1594 (12.12.85). 

2. Henvendelse fra Norsk Kommunefor
bund vedrørende overføring av Gaustad 
sykehus til Oslo kommune. 
Ref. S.tid. 2071 (19.2.86) og oversendt Re
gjeringen. 

3. Opprettelse av Medisinsk Innovasjon 
Rikshospitalet etter lov om visse statsbe
drifter m.m. 
St.prp. 96, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 213, 
S.tid. 3131 (10.6.86). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 

St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S. tid. 3357-3457 (17 .6.86). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for 

ortopedisk kirurgi 
714 Det Norske Radiumhospital 

5. Forslag fra Carl l. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 10.6.86: «Regjeringen anmo
des om å unnta fra godkjennelseskriterier 
for helseinstitusjoner forhold som kan på
virke yrkesgruppers frie valg av arbeids
givere.» 
S.tid. 3471-3472 (18.6.86) og oversendt Re
gjeringen. 

6. Forslag fra Carl l. Hagen oversendt fra 
Odelstinget 9.6.86: «Regjeringen anmo
des om å sørge for lønns- og arbeidsvilkår 
for sykepleiere og hjelpepleiere som med
fører økt interesse for yrkene og gjØr sta
ten som arbeidsgiver konkurransedyktig 
overfor private helseinstitusjoner.» 
S.tid. 3473 (18.6.86) og oversendt Regje
ringen. 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Age Hovengen om de umen
neskelige forhold for Arnold JuklerØd 
utenfor Gaustad sykehus, S.tid. 720-721 
(20.11.85). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om den 
lange tiden det tar for departementet å 
godkjenne opprettelse av legestillinger 
ved fylkeskommunale sykehus, S.tid. 723 
(20.11.85). 

3. Sp.spm. frå Ingunn Rongved om ein plan 
for vaksenpsykiatrien og den manglande 
faglege og økonomiske styrking av hjel
peapparatet i kommunane, S.tid. 893-894 
(27 .11.85 ). 
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4. Sp.spm. fra Terje Granerud om køene for 
hjerteoperasjoner ved Haukeland og Ul
levål sykehus, S.tid. 1282 (4.12.85). 

5. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om opptak 
av nye studenter til kliniske studier ved 
Sentralsykehuset i Akershus, S.tid. 1284-
1285 (4.12.85). 

6. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om hvorfor 
Telemark sentralsjukehus' psykiatriske 
avdelinger er holdt utenfor stønadsord
ningen med 100 % statsstøtte til pasient
opplæring, S.tid. 1565-1566 (11.12.85). 

7. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen Hagen om 
oppbyggingen av de fylkeskommunale 
avsnitt i forbindelse med nedlegging av 
Reitgjerdet sykehus, S.tid. 1866-1867 
(15.1.86). 

8. Sp.spm. fra Kari Garmann om erstatning 
for pasienter i forbindelse med skader et
ter sykehusbehandling, S.tid. 1869 
(15.1.86). 

9. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om et 
alternativ til Hokksund barnesykehus i 
nærheten av barnas hjemsted, S.tid. 1870 
(15.1.86). 

10. Sp.spm. fra Age Hovengen om å stoppe 
den meningsløse bruk av penger til det 
daglige vaktholdet av Arnold Juklerød, 
S.tid. 1871 (15.1.86). 

11. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
revurdere nedleggelsesvedtaket om 
Reitgjerdet sykehus, S.tid. 1894-1895 
(22.1.86). 

12. Sp.spm. fra Terje Granerud om hvordan 
departementet vil praktisere skillet mel
lom private poliklinikker og sykehus slik 
at private poliklinikker ikke kan motta re
fusjon fra folketrygden, S.tid. 1921 
(29.1.86). 

13. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
praktisering av en godkjenningsordning 
for privat sykehusdrift som vil innebære 
stor avgang av personell fra det offentlige 
helsevesen, S.tid. 1921-1922 (29.1-.86). 

14. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om tiltak som 
kan hindre etablering og drift av større sy
kehusZignende poliklinikker, for å unngå 
stor avgang ·av personell fra det offentlige 
helsevesen, S.tid. 1923-1924 (29.1.86). 

15. Sp.spm. fra Eva Finstad om samarbeid 
mellom privat og offentlig virksomhet om 
bruk av ubenyttede operasjonssaler, S.tid. 
1924-1925 (29.1.86). 

16. Sp.spm. fra Grete Knudsen om den pri
vate prøverørsklinikken som etableres, 
S.tid. 1925 (29.1.86). 

17. Sp.spm. fra Arve Berg om at søknadene 
om lån i Kommunalbanken til kommune-

nes overtakelse av sykehjemmene, skal 
sendes fylkesmannen for uttalelse og ikke 
bli forelagt fylkeskommunenes eksperti
se, S.tid. 1946 (5.2.86). 

18. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
å sette i drift de 161 sykehjemsplasser som 
nå er ferdigstilt i Oppland, S.tid. 1948 
(5.2.86). 

19. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om en film 
om Arnold Juklerød vist i dansk fjernsyn, 
S.tid. 2010 (12.2.86). 

20. Sp.spm. fra Age Hovengen om når lov om 
psykisk helsevern kommer til Stortinget, 
S.tid. 2012-2013 (12.2.86). 

21. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Ernst Wroldsen, om lån av me
disinsk utstyr fra offentlige sykehus til 
private klinikker, S.tid. 2014 (12.2.86). 

22. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Leiv Stensland, om den be
budede proposisjon om sykehjemmene og 
vurdering av hele eldreomsorgen, S.tid. 
2014-2015 (12.2.86). 

23. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om at 
sykehussjefen i Hedmark ikke er blitt kon
taktet i forbindelse med etablering av 
Privat Hospital AlS i Mesnalia, S.tid. 2017 
(12.2.86). 

24. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om den disk
riminerende praksis ved regulering av 
pasienters betaling for opphold i syke
hjem, S.tid. 2047-2048 (19.2.86). 

25. Sp.spm. frå Laila Kaland om reduksjon 
av sysselsettingsplassane i Møre og Roms
dal som gjer at sjukeheimane må redusere 
talet på pasientar, S.tid. 2051-2052 
(19.2.86). 

26. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om at even
tuelle universitetsstillinger ved Sentral
sykehuset i Akershus ikke skal utlyses/ 
besettes, S.tid. 2200 (12.3.86). 

27. Sp.spm. fra Terje Granerud om refusjon 
av godkjente kapitalutgifter ved somatis
ke sykehus basert på lavere rentesats enn 
utlånsrenten i Kommunalbanken, S.tid. 
2341-2342 (9.4.86). 

28. Sp.spm. fra Eva Finstad om avvikling av 
tilskuddsordningen til frivillige organi
sasjoner som driver ambulansevirksom
het, S.tid. 2415 (16.4.86). 

29. Sp.spm. fra Tore A. Liltved, framsatt av 
Jan Helge Jansen, om utbygging av regio
nale yrkesmedisinske avdelinger, S.tid. 
2457-2458 (23.4.86). 

30. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn, fram
satt av Carl I. Hagen, om å revurdere 
Reitgjerdet som riksinstitusjon, S.tid. 
2962-2963 ( 4.6.86). 
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IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene og i lov av 
19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 
(Opphør av driftstilskudd for privatprak
tiserende helsepersonell ved fylte 70 år.) 
Ot.prp. 42, ref. O.tid. 173, lnnst. O. 34, O. 
tid. 222-225 (17 .4.86), Besl. O. 43, L. tid. 33 
(24.4.86). Lov av 9. mai 1986. 

2. Endring i lov av 19. juni nr. 57 om sykehus 
m.v. (Behandling med kunstig insemina
sjon og befruktning utenfor kroppen be
grenses til offentlige sykehus.) 
Ot.prp. 60, ref. O.tid. 283, Innst. O. 52, O. 
tid. 300-325 (10.6.86), Besl. O. 58, L.tid. 40-
41 (18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 

om å sende innstillingen tilbake til komi
te ble ikke bifalt, l fra komiteens flertall 
-enstemmig bifalt, og l fra Carl l. Hagen 
sendt Stortinget - se Il sak 5, l forslag 
framsatt i Lagtinget - ikke bifalt.) 

3. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene og i 
andre lover. 
(Sykehjemmene i den kommunale helse-og 
sosialtjenesten.) 
(Vedlegg: Brev av 9. januar 1986 fra Sta
tens Eldreråd til Sosialdepartementet.) 
Ot.prp. 48, ref. O.tid. 221, Innst. O. 56, O. 
tid. 326-358 (10.6.86), Besl. O. 59, L.tid. 4l 
(18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
(2 forslag framsatt i Odelstinget - ingen bi
falt.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. OpphØr av statstilskott til Akershus fyl

keskommune for bruk av Sentralsykehu
set i Akershus til undervisning av medi
sinske studenter og om endring i budsjett
forslaget for Norsk rikskringkasting. 
St. prp. l Tillegg 7, ref. S. tid. 788, Budsjett
innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
(2 forslag framsatt til denne sak, hvorav l 
bifalt.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner 

for ortopedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 

714 3714 
716 3716 
718 

Oslo sanitetsforenings 
revmatUnnesykehus 
Det Norske Radiumhospital 
Barnesykehus 
Tilskudd til universitetssykehus 

O. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning til fylkeskommunene 

for 1986. (Til opprettholdelse av sykehus
driften.) 
St.prp. 9, ref. S.tid. 29, Innst. S. 9, S.tid. 
331-333 (4.11.86). 

2. Pasientaksjonen for Oslo Sanitetsfor
enings Revmatismesykehus oversender 
ca. 8 000 underskrifter på underskrifts-

kampanjen for å bevare og styrke revma
tismesykehuset. 
Ref. S.tid. 1170 (28.11.86), sendt sosialko
miteen. 

3. Forslag fra Carl l. Hagen datert 9. oktober 
1986 om godkjenning av private sykehus 
generelt og Privat Hospital AlS søknad 
spesielt. 
Dok. 8:2, ref. S.tid. 254, Innst. S. 80, S.tid. 
2035-2065 (27.1.87). 
(4 forslag framsatt under debatten- ingen 
bifalt.) 
(Jf. sakene 5 og 6.) 

4. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 710 Rikshospitalet, kap. 711 
Statlig drift av institusjoner for ortopedisk 
kirurgi, kap. 712 Glittre Sanatorium, kap. 
713 Oslo Sanitetsforenings Revmatisme
sykehus, kap. 714 Det Norske Radiumhos
pital, kap. 716 Barnesykehus.) 
(Vedlegg: Utkast til avtale mellom Staten 
v/Helsedirektoratet (heretter utleier), og 
Oslo kommune v/Ullevål sykehus (heret
ter leietaker) om leie av lokale, utstyr og 
tjenester i Glittre Sanatorium.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

5. Forhandlingar med Privat Hospital AlS 
om drift/aktivitet ved «Mesnalien syke
hus», og om etablering av «kreftsenteret
Mesnali». (Inntatt i meld.:Notat av 25. 
mars 1987 fra tidligere stadsfysikus Fred
rik Mellbye.) 
(Vedlegg: l. Brev av 6. august 1985 fra Hel
sedirektoratet til Sosialdepartementet om 
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søknad fra Privat Hospital om tillatelse til 
opprettelse og drift av sykehus basert på 
private betalingsordninger i det gamle 
Mesnalien kursted i Ringsaker kommu
ne. 2. Brev av 10. september 1985 fra So
sialdepartementet til Helsedirektoratet 
om ditto. 3. Brev datert 30. juni 1986 fra 
Sosialdepartementet til Privat Hospital 
A.S. om avslag på søknad om privat syke
husdrift. 4. Oversikt av 10. mars 1987 fra 
Privat Hospital A.S. - Omkostninger ved 
prosjektet Mesnalien hospital og kursted. 
5. IKO Strategi A/S - vurdering av fram
lagte kostnadstall for Privat Hospital A/S, 
datert 24. mars 1987. 6. Notat av 24. mars 
1987 fra statssekretær Aasen om etable
ring av kreftsenter, Mesnali. 7. Oversikt 
fra forskningssykepleier Eldri Steen, Det 
Norske Radiumhospital, om oppbygging 
av kurs- og rehabiliteringssentra. 8. Brev 
av 27. mars 1987 frå fylkesordførar Sverre 
Kristian Fjeld, Hedemark og fylkesordfø
rar Ole Dahl, Oppland til sosialministe
ren.) 
St.meld. 47, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 163, 
S.tid. 3238-3260 (15.5.87) 
(2 forslag, hvorav l fra Ernst Wroldsen bi
falt.) 
(Jf. sakene 3 og 6.) 

6. Statens overtagelse av Mesnalien kursted 
fra Privat Hospital A/S. 
St. prp. 113, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 207, 
S.tid. 3575 (1.6.87). 
(Jf. sakene 3 og 5.) 

7. Utkast til avtale mellom staten og Sør
Trøndelag fylkeskommune om oppbyg
ging av en regional psykiatrisk enhet i 
Sør-Trøndelag for helseregion 4 og 5, og 
om samarbeid mellom Sør-Trøndelag fyl
keskommune og staten i en overgangspe
riode. (Omsorg for særlig vanskelige 
og/eller farlige sinnslidende.) 
(Vedlegg til prp: Avtaleutkastet. Vedlegg 
til innst.: Brev fra Sosialdepartementet til 
Stortingets sosialkomite, datert 20. mai 
1987.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 208, 
S.tid. 3575-3585 (1.6.87). 
(Jf. neste sak.) 

8. Forslag fra Carl l. Hagen datert 2. april 
1987 om opprettholdelse av Reitgjerdet sy
kehus som riksinstitusjon for særlig vans
kelige og/eller farlige sinnslidende, dre
vet i statlig regi. 
Dok. 8:21, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 208, 
S.tid. 3575-3585 (1.6.87). 
(Forslaget fra Carl I. Hagen ble ikke bi
falt.) 
(Jf. forrige sak.) 

9. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg: Revidert avtale om flerregional 
handsaming av brannskader ved Hauke
land sykehus mellom staten v/Sosialde
partementet og Hordaland fylkeskommu
ne. Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

710 Rikshospital-et 
714 Det norske Radiumhospital 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Stensland om rammetil

skott til sjukeheimplasser i Ølen kommu
ne, S.tid. 63 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
forhindre at Troms Militære Sykehus blir 
nedlagt, S.tid. 569-570 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om begrunnel
sen for at Klinikk 8 har fått avslag på sin 
søknad om å øke sengekapasiteten med 4 
sykehussenger, S.tid. 570-571 (12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Annelise Høegh om planene 
til regionsykehuset i Trondheim om å 
nekte pasienter operasjon for livstruende 
sykdommer pga. røyking eller overvekt, 
S.tid. 571-572 (12.11.86). 

5. Sp.spm. fra Åsa Solberg Iversen om kvar
talsrapporter til fylkene om bruk av statli
ge gjestepasientdØgn, av hensyn til bud
sjettbehandlingen i fylkene, S.tid. 1631-
1632 (10.12.86). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om konse
kvensene for Rogaland og Agder-fylkene 
ved nedlegging av Norsk Luftambulanses 
base ved Sentralsykehuset i Rogaland, 
S.tid. 1632 (10.12.86). 

7. Sp.spm. fra Marie Brenden om bedre ut
nyttelse av kostbart utstyr på mange av 
våre sykehus for å redusere ventelistene, 
S.tid. 1935-1936 (7.1.87). 

8. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
transporttjenesten i helsevesenet, S.tid. 
2011-2012 (21.1.87). 

9. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å foreslå 
tiltak som kan rette opp den vanskelige 
sykehussituasjonen i Rogaland, S. tid. 
2012-2013 (21.1.87). 

10. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om svek
kelse av beredskapen for fylkessykehuset 
i Haugesund, S.tid. 2013-2014 (21.1.87). 

11. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om syke
hjemssituasjonen i SørTrøndelag, S.tid. 
2080-2081 (28.1 .87). 

12. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om økning av 
kurdøgnprisen ved Rikshospitalet, S.tid. 
2082-2083 (28.1.87). 

13. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en inngått 
avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommu-
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ne om drift av Reitgjerdet sykehus, S.tid. 
2131-2132 (4.2.87). 

14. Sp.spm. fra Magnar C. Huseby om å av
vikle køen av pasienter ved ortopedisk av
deling ved Regionsykehuset i Trondheim, 
s. tid. 2223-2224 (11.2.87). 

15. Sp.spm. fra Johan C. Løken om å kjØpe 
helsetjenester fra private sykehus og kli
nikker, S.tid. 2224-2225 (11.2.87). 

16. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om når 
Stortinget får saken om nytt Rikshospital 
til vurdering, S.tid. 23442345 (18.2.87). 

17. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om til
leggs bevilgning for anskaffelse av ny søp
pelforbrenningsovn ved Radiumhospita
let, S.tid. 2394-2395 (4.3.87). 

18. Sp.spm. fra Wenche Frogn Sellæg om å 
sikre at farlige og alvorlig sinnslidende 
pasienter som er innsatt i fengsel får den 
behandling de har krav på etter nedleg
ging av Reitgjerdet, S.tid. 2534 (11.3.87). 

19. Sp.spm. fra Marit Rotnes om obligatorisk 
pasientforsikring for pasienter som me
ner seg feilbehandlet av helsetjenesten, 
S.tid. 2540-2541 (11.3.87). 

20. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om at folk 
som oppebærer sykepenger prioriteres i 
sykehuskøene, S.tid. 2569-2570 (18.3.87). 

21. Sp.spm. fra Bente Bakke om operasjoner 
for trygdemidler ved private klinikker, 
S.tid. 2746-2747 (1.4.87). 

22. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å la 
Regionsykehuset i Tromsø få bruke syke
penger til behandling av pasienter, S.tid. 
2747-2748 (1.4.87). 

23. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om oppret
ting av apotek ved Radiumhospitalet, 
S.tid. 2748 (1.4.87). 

24. Sp.spm. fra Bente Bakke om at innsparte 
sykepenger ved operasjon av den enkelte 
sykmeldte vil bli utbetalt til Sentralsyke
huset for Østfold, S.tid. 2943-2944 
(8.4.1987). 

25. Sp.spm. fra Thea Knutzen om å hindre 
lukking av fødeavdelinger ved sykehus i 
Nord-Norge kommende sommer, S.tid. 
2944-2945 (8.4.1987). 

26. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om Østfold 
fylkes reviderte helseplan 1988-2003 som 
har anbefalt en faglig og administrativ 
samordning av den psykiatriske sentral
sykehus-funksjon, S.tid. 3016 (29.4.1987). 

27. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 

innkreving av egenbetaling fra pasiente
ne ved sykehusinnleggelse i Rogaland, 
S.tid. 3017-3018 (29.4.1987). 

28. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en pasient 
med hjerneblødning som gjentatte 
ganger ble avvist ved sykehusene, S.tid. 
3018 (29.4.1987). 

29. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
rettigheter for barn på sykehus, S.tid. 
3023-3024 (29.4.1987). 

30. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om den 
avslåtte søknaden fra Hammerfest syke
hus om 2,5 mill. kr. til innkjØp av et Gam
makamera og dermed bedring av lege
dekningen i Nord-Norge, S.tid. 3026 
(29.4.1987). 

31. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om etterforsk
ning for å avklare ansvaret for at et lite 
barn dØde på Rikshospitalet pga. at syke
huset ikke gjennomførte den nødvendige 
operasjon, S.tid. 3098-3099 (6.5.1987). 

32. Sp.spm. fra Per Aas, framsatt av Paula 
Nordhus, om at bev. til de statlige sykehus 
for 1987 Økte mye mer enn hva fylkes
kommunene har hatt mulighet til å øke 
rammene til sine sykehus med, S. tid. 
3359-3360 (20.5.1987). 

33. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om at So
sialdepartementet har fraveket prioritets
vurderinger for lån i Kommunalbanken 
til Nordlandet Sykehjem i Kristiansund, 
S.tid. 3363-3364 (20.5.1987). 

34. Gr. spm. fra Arent M. Henriksen om Sør
Trøndelag fylkeskommune oppfyller sine 
forpliktelser etter sykehusloven og helse
planen, S.tid. 3367-3369 (20.5.87). 

35. Gr. spm. fra Jostein Fjærevoll om luftam
bulansetjenesten på Helgeland, S. tid. 
3476-3477 (27.5.87). 

36. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
kommuner som har fått avslag på lån i 
Kommunalbanken til bygging av syke
hjem, S.tid. 3658-3659 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12om fol

ketrygd og i andre lover. (Sykehusloven.) 
(Om medisinske laboratorier og røntgen
institutt.) 
Ot.prp. 32, ref. O.tid. 232, Innst. O. 45, O. 
tid. 271 (14.5.87), Besl. O. 48, L.tid. 46 
(21.5.87). 
Lov av 29. mai 1987. 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap. : 

710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner 

for ortopedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 Oslo sanitetsforenings 

revmatismesykehus 
714 3714 Det norske radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1988. (Barne
hagetilbud ved Radiumhospitalet og 
Rikshospitalet.) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S . 11, S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Nittedal formannskap sender anmodning 

om at driften ved Glittre sanatorium må 
opprettholdes på nåværende nivå. 
Ref. S. tid. 938 (25.11.87), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. neste sak.) 

2. Utvidelse av grunnlaget for det statlige 
universitetsklinikktilskuddet til Region
sykehuset i Tromsø og om tilleggsbevilg
ning for 1987 under kap. 718 ny post 64. 
Etterbetaling til Regionsykehuset i Trom
sø 1982-87. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 705, Innst. S. 22, S.tid. 
1260 (1.12.87). 

3. Etablering av frittstående hjertesenter 
ved Rikshospitalet. 
St.prp. 47, ref. S.tid. 1568, Innst . . S. 76, 
S.tid. 2013 (21.1.88). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Kurdøgnregnskapet ved Glitt
re Sanatorium.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

5. Godkjenning av avtale om finansiering av 
nybygg for den maritime høgskole i Vest
fold og om tilleggs bevilgning til lokaler 
for universitetsformål i Haukeland syke
hus. 

(Vedlegg: Utkast til avtale om forskotte
ring av utgiftene for nybygg til Tønsberg 
maritime høgskole ved samlokalisering 
med nybygg for Horten ~ngeniørhøgsko
le.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 171, 
S.tid. 3197 (6.5.88). 

6. Endringer i statsbudsjettet 1988 under 
kap. 716. Barnesykehus i forbindelse med 
at Staten overtar det fulle driftsansvar for 
Barnesykehuset i Hokksund. 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3156, Innst. S. 188, 
S.tid. 3373- 3374 (18.5.88). 

7. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
område 09 Sosiale formål og 10 Helsevern. 
(Overdragelse av eiendom Nordland psy
kiatriske sykehus.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 234, 
S. tid. 3632- 3636 (30.5.88). 

8. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
· enkelte av Sosialdepartementets kapitler 

m.v. (Kysthospitalet ved Stavern, Ra
diumhospitalet, Reitgjerdet sykehus.) 
St.prp. 128, ref. S .tid. 3416, Innst. S. 241, 
S.tid. 3636- 3641 (30.5.88). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

9. Forslag fra Magnar Sortåsløkken om syke
husstrukturen i Rogaland. 
Dok. 8:41, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 284, 
S.tid. 4126- 4131 (9.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

10. Nytt rikshospital. 
(Vedlegg: Kostnader ved de ulike alterna
tiver.) 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 308, 
S.tid. 4131 (9.6.88), og vedtatt utsatt. 

Il. Forslag fra Carl l . Hagen datert 14. april 
1988 om nedsettelse av egenbetalingen i 
sykehjem og aldershjem. 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 277, 
S.tid. 4131-4136 (9.6.88), og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(2 forslag fra Carl l. Hagen hvorav l ikke 
bifalt og l oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein, fram

satt av Oddbjørn Hågård om omlegging 
av ambulansetjenesten i Finnmark, S. tid. 
60-61 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
kommunenes adgang til å kreve egenbeta
ling for kortere avlastningsopphold i sy
kehjem, S.tid. 284-285 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om krav til 
etterlatte etter en psykiatrisk pasient om 
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betaling for sykehusbehandling, S.tid. 
547-548 (11.11.87). 

4. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
en overlege og en sykepleier ved Regions
sykehuset i Trondheim som har brukt sy
kehusets utstyr i privat praksis til bl.a. 
fettsuging og andre kosmetiske inngrep, 
S.tid. 548-549 (11.11.87). 

5. Sp.spm. fra Brita Borge om helseomsor
gen for de tungt sinnslidende innsatte i 
våre fengsler, S.tid. 549-550 (11.11.87). 

6. Sp.spm. fra Marie Brenden, framsatt av 
Leiv Stensland om døgnprisen som er ste
get fra 4800 til 8300 kr ved Reitgjerdet sy
kehus etter at Sør-Trøndelag fylke over
tok dette, S.tid. 550-551 (11.11.87). 

7. Sp.spm. fra Terje Granerud om opplys
ningene om at leger må lyve om pasiente
nes tilstand for å få dem innlagt ved syke
hus, S.tid. 1292-1293 (2.12.87). 

8. Sp.spm. fra Ernst WroZdsen om vedtak om 
nedlegging av en sengepost på Radium
hospitalet, S.tid. 2006-2007 (20.1.88). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om en noe høyere egenbetaling på tjenes
tene ved kveldsåpne poliklinikker ved Te
lemark sentralsjukehus, S.tid. 2093-2094 
(3.2.88). 

10. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om be
grunnelsen for at psykiatriske poliklinik
ker ikke blir sidestilt med de somatiske 
når det gjelder refusjonsregler, S.tid. 
2094-2095 (3.2.88). 

11. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om iverk
settelse av tiltak slik at hjertepasienter 
som skal opereres i utlandet ikke konkur
rerer med hverandre, S.tid. 2124-2125 
(10.2.88). 

12. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om re
duksjon av antall hofteoperasjoner ved 
Rana sykehus, S.tid. 2190-2191 (17.2.88). 

13. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om nedleg
gelse av Hokksund Barnesykehus, S.tid. 
2266-2267 (24.2.88). 

14. Sp.spm. fra Odd Holøs om Rikshospitalet 
har tatt flere millioner kroner for mye be
talt av bl.a. Østfold og Akershus, S.tid. 
2465-2466 (2.3.88). 

15. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om plass
mangelen for fødende i Oslo og Akershus, 
S.tid. 2527 (16.3.88). 

16. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om å sikre 
kreftsyke barn behandling på Rikshospi
talet, S.tid. 2617 (23.3.88). 

17. Sp.spm. fra Odd HoZØs om endring av re
gelverket for å ta betaling av korttidspa
sienter som er tilstått avlastningsplass i 
sykehjem, S.tid. 2618-2619 (23.3.88). 

18. Sp.spm. fra Jon I. Bakken om rekruttering 
av nøkkelpersonell til psykiatriske syke-

hjemsavdelinger, S. tid. 2620-2621 
(23.3.88). 

19. Sp.spm. fra Jon I. Bakken om innføring av 
reklame i sykehusene, S.tid. 2621 (23.3.88). 

20. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om bevilg
ninger til sykehus, syke- og aldershjems
pZasser, S.tid. 2891-2892 (13.4.88). 

21. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om poli
kZinikktakstene først skal gjelde fra l. 
mars 1988, S.tid. 2894 (13.4.88). 

22. Sp.spm. fra Laila Kaland om å auke ka
pasiteten for dei som lid av hofteleddsart
rose, S.tid. 2985 (20.4.88). 

23. Sp.spm. fra Leiv Stensland om pleiepa
sienter i syke- og aldershjem som må beta
le nærmest hele sin pensjon i egenandel, 
S.tid. 2985-2986 (20.4.88). 

24. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om 
framdriftsplanen for kreftsenteret i Mes
nali, S.tid. 2986-2987 (20.4.88). 

25. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om når det blir 
full dekning for alders- og sykehjemspZas
ser og hjemmehjelp for eldre, S.tid. 3085-
3086 (27 .4.88). 

26. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å bedre 
forholdene ved en rekke fØdselsklinikker, 
S.tid. 3087-3088 (27.4.88). 

27. Sp.spm. fra Leiv Blakset om manglande 
dekning av kapitalkostnader ved institu
sjonsbygging innan helse- og sosialsekto
ren, S.tid. 3089-3090 (27.4.88). 

28. Sp.spm. fra Arne Skauge om utbygging av 
rehabiliteringssenteret for kreftpasienter 
i Mesnalien, S. tid. 3346 (11.5.88). 

29. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om de tom
me sykehussengene nå er tatt i bruk, S.tid. 
3347-3348 (11.5.88). 

30. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om Arbeider
partiets garanti om tredobling av syke
hjemsplasser blir innfridd, S.tid. 3348-3349 
(11.5.88). 

31. Sp.spm. fra Marie Brenden om organise
ring av ambulansetjenesten i en del fyl
ker, S.tid. 3350-3351 (11.5.88). 

32. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om Roga
land fylkeskommunes økonomi og plana
ne om ein sterk reduksjon i sjukehustilbo
det, S.tid. 3370-3371 (18.5.88). 

33. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
nedleggelse av flere sykehus i Rogaland. 
(Trukket tilbake), S.tid. 3431 (25.5.88). 

34. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om krise 
ved Regionssykehuset i Trondheim, S. tid. 
3708 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Skattefritak for Medisinsk Innova
sjon Rikshospitalet - Medinova.) 
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Ot.prp. 17 (unntatt pkt. 8), ref. O.tid. 90, 
Innst. O. 27, O.tid. 191-196 (14.12.87), Besl. 
O. 30, L.tid. 22 (17.12.87). Lov av 18. de
sember 1987. 

2. l. Midlertidig lov om avvikling av institu
sjoner og kontrakter om privatpleie under 
det fylkeskommunale helsevern for psy
kisk utviklingshemmede. 2. Endringer i 
lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. 

(Institusjoner for epileptikere og autister.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1985: 34 Levekår 
for psykisk utviklingshemmede. Leder 
Ole Petter Lossius. NOU 1986: 4 Samord
ning i helse- og sosialtjenesten. Leder 
Bjarne Jensen.) 
Ot.prp. 49, ref. O.tid. 390, Innst. O. 78, 0.
tid. 731-747 (30.5.88), Besl. O. 90, 91, L.tid. 
100 (2.6.88). Lov av 10. juni 1988. 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
(Vedlegg: l. Avtale om overdragelse av 
Kysthospitalet i Stavern til Vestfold fyl
keskommune.) 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
711 3711 Statlig drift av institusjoner for 

ortopedisk kirurgi 
712 3712 Glittre Sanatorium 
713 3713 Oslo sanitetsforenings 

revmatismesykehus 
714 3714 Det norske radiumhospital 
716 3716 Barnesykehus 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

(l forslag fra Annelise Høegh bifalt.) 
(Jf. neste sak og Ill, sak 11.) 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1989. (Bud
sjettmessige konsekvenser av særavtale 
for overordnete leger, kap. 710 Rikshospi
talet og kap. 714 Det norske radiumhospi
tal - benmargsplantasjon.) 
St.prp. l. Tillegg 8, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 (5.12.88). 
(Jf. forrige sak.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Nytt rikshospital. 

(Vedlegg: Kostnader ved de ulike alterna
tiver.) St.meld. 38 (1987-88), ref. S.tid. 3068 
(1987-88), Innst. S. 308 (1987-88), S.tid. 373-
393 (25.10.88). 
(l forslag om utsettelse av saken ikke bi
falt.) 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Til
leggsbev. til Radiumhospitalet, refusjons-

system ved de voksenpsykiatriske polikli
nikker, stimuleringstiltak for hofteope
rasjoner, subsidiering av gjestepasienter 
ved fylkeskommunale regionsykehus.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

3. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
710 Rikshospitalet.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

4. Endringer under kap 719, Andre utgifter i 
statsbudsjettet for 1989 vedrørende stats
lån og gjenbevilgning av tilskudd til Hjer
tesenteret i Oslo. 
St.prp. 57, ref. S.tid. 2482, Innst. S. 98, 
S.tid. 2774 (7 .3.89). 

5. Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal 
helseplan. 
(Vedlegg: l. Tabeller over helseutgifter. 2. 
No tat fra miljøverndepartementet om hel
setruende forurensning. Jf. NOU 1987: 25 
Sykehustjenester i Norge. Organisering 
og finansiering. Utvalgsleder Eilert Eilert
sen.) 
St.meld. 41 (1987-88), ref. S.tid. 2765 (1987-
88), Innst. S. 120, S.tid. 2963-3029 (4.4.89). 
(14 forslag, hvorav 12 ikke bifalt, og 2 
sendt Regjeringen - henholdsvis fra Jo
han Buttedahl og l fra Siri Frost Sterri 
m.fl.) 
(Jf. IV, 1.) 

6. Forslag fra Carl l. Hagen om l. Overføring 
av det finansielle og driftsmessige ansvar 
for de fylkeskommunale sykehus til staten 
snarest mulig. 2. Øremerket tileggsbevilg
ning til de fylkeskommunale sykehus med 
300 mill. kroner for budsjetterminen 1989 
og redusert U-hjelp med 300 mill. kroner. 
3. Overføring av det finansielle ansvar for 
sosialhjelpsutbetalinger fra kommunene 
til staten. 4. Mistillit til sosialminister To
ve Strand Gerhardsen. 
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Dok. 8:18, ref. S.tid. 2459, Innst. S. 118, 
S.tid. 2963-3030 (4.4.89). 
(Forslagene ble ikke bifalt. Mistillitsfor
slaget forkastet med 93 mot 2 stemmer.) 
(Jf. neste sak og HELSEVESEN Il, sak 
11.) 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om overføring 
av ansvaret for farlig sinnslidende og 
psykotiske innsatte til staten og opprettel
se av et riksdekkende spesialsykehus for 
de særlig vanskelige og farlige alvorlig 
sinnslidende med prioritert inntak fra 
fengslene og avlastning for landets øvrige 
psykiatriske sykehus. 
(Vedlegg: Artikkel i Dagbladet 18.11.88 av 
tidligere overlege ved Reitgjerdet syke
hus, 
Harald Ø. Reppesgaard.) 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 1433, Innst. S. 121, 
S.tid. 2964-3030 (4.4.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. foregående sak.) 

8. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Sosialdepartementets forvaltning av 
statens interesser i Norsk Medisinaldepot 
og Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet i 
1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 130, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

9. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Konstitusjonelle antegnelser.) (Fyl
keskommunenes betaling for kjøp av kur
døgn ved statlige sykehus.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

10. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1989 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Riks
hospitalet, tilskudd til universitetssyke
hus, MI-prosjektet i Troms, avtale om økt 
tilgang på plasser ved Trøndelag psykia
triske sykehus, etablering av observa
sjonspost som prøveprosjekt ved Dike
mark sykehus, nytt røntgenutstyr ved 
Rikshospitalets Barneklinikk.) 
St.prp. 106, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 203, 
S.tid. 4027-4028 (2.6.89). 

11. Bevilgning for 1989 til planlegging av 
nytt rikshospital. 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2947, Innst. S. 198, 
S.tid. 40284031 (2.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om å hjel

pe regionsykehuset i Trondheim ut av den 
Økonomiske krise, S. tid. 1024 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om to avde
linger ved Sandviken sjukehus i Bergen 
som kan ta imot sinnslidande pasientar, 
men som manglar pengar til drifta, S.tid. 
1341 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
sterk reduksjon av sykestueplasser i Finn
mark, S.tid. 1342 (30.11.88). 

4. Gr.spm. fra Ranja Hauglid om fylkes
kommunenes ansvar for og en bedre geo
grafisk utjamning av ambulansetjenesten 
og utbygging av ledsagertjenesten, S.tid. 
2246-2249 (13.1.89). 

5. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å gi ånds
friske eldre og dermed også senildemente 
sykehjemspasienter en bedre livssitua
sjon på sykehjemmet, S.tid. 2298-2299 
(18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om hva so
sialministeren vil gjøre for å unngå at 
mottaket av syke mennesker ved Re
gionssykehuset i Trondheim reduseres, 
S.tid. 2426 (25.1.89). 

7. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen, framsatt av 
Eleonore Bjartveit om hva Regjeringen 
vil gjøre for å hindre at Sunnaas Sykehus 
nedbygges, S.tid. 2494-2495 (1.2.89). 

8. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om tilleggsbe
vilgning til Rikshospitalet, men ikke til 
Regionssykehuset i Trvndheim, S.tid. 
2496-2497 (1.2.89). 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om kom
muner som har store problemer med å fi
nansiere en nødvendig sykehjemsutbyg
ging, S.tid. 2497-2498 (1.2.89). 

10. Sp.spm. fra Marie Brenden om avvikling 
av Smerteklinikken ved Haukeland syke
hus, S.tid. 2550-2551 (8.2.89). 

11. Sp.spm. fra Annelise Høegh om utnyttelse 
av helsepersonells arbeidskapasitet og sy
kehusenes utstyr og lokaliteter til privat 
virksomhet utenfor ordinær arbeidstid, 
S.tid. 2620 (15.2.89). 
(Jf. l, sak l) 

12. Sp.spm. fra Arne Skauge om utgiftene 
ved kjØp av AlS Privat Hospital og når 
kreftrehabiliteringssenteret kan tas 
bruk, S.tid. 2620-2621 (15.2.89). 

13. Sp.spm. fra Terje Granerud om egenan
deler som avkreves kvinner som får utført 
kunstig befruktning ved offentlige syke
hus, S.tid. 2869 (15.3.89). 

14. Sp.spm. fra Mona RØkke om manglende 
kapasitet ved plastisk kirurgisk avdeling 
ved Rikshospitalet, S.tid. 3269-3270 
(19.4.89). 

15. Sp.spm. fra Mona Røkke om utdanning 
av kvalifiserte terapiradiografer slik at 
stråleterapiutstyret kan utnyttes fullt ut, 
S.tid. 3270-3271 (19.4.89). 
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16. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen om 
kommunal betalingsplikt for ferdigbe
handlede pasienter som blir liggende i sy
kehus, S.tid. 3375-3376 (26.4.89). 
(Jf. Il, 5) 

17. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om kostbar 
og unødig medisinbruk ved psykiatriske 
sykehus, S. tid. 3423-3424 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. l. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 

om sykehus m. v. 2. Endringer i lov av 28. 
april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern. 3. 

Opphevelse av lov av 13. mai 1988 nr. 30 
om midlertidig stillingsstopp for leger. 
(Sterkere statlig styring av sykehusvirk
somhet.) 
(Vedlegg: Avtale mellom Kommunenes 
Sentralforbund, Den norske lægefore
ning og Oslo kommune om tiltak for å 
bedre legedekningen i utkantstrøk.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 432, Innst. O. 77, 0.
tid. 602-606 (29.5.89), Besl. O. 98, L.tid. 72 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(Jf. Il, 5.) 
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SYSSELSETTING 

Omfatter bl.a.: Arbeidsformidling, arbeidsløshet, arbeidsmarkedet, pendlere. 
Se også: ARBEIDSLIV, ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSVILKÅR. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 198b 
vedkommende Kommunal- og arbeids
departementet og Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 

521 3521 Arbeidsformidlingen 
522 ArbeidsmarkedstiLtak 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak 

for yrkeshemmede 
2310 Ekstraordinære sysselsettings-

tiltak 
(l forslag fra Kjell Borgen oversendt Re
gjeringen, se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

n. Alminnelige saker: 

l. Styrking av beredskapsplanen for ar
beidsmarkedstiltak (kap 2310) for 1985. 
St.prp. 4, ref. S.tid. 47, Innst. S. 28, S.tid. 
901-1008 (28.11.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1985 under bl.a. kap. 521 
Arbeidsformidlingen - anskaffelse av 
EDB til beregning av dagpengeytelsene i 
arbeidsmarkedsetaten. 
St.prp. 34, ref. S.tid. 809, Innst. S. 46, S.tid. 
1593 (12.12.85). 

3. Forslag fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen på 
vegne av Arbeiderpartiet oversendt fra 
Odelstinget: 
«Regjeringen bes framlegge en melding 
hvor en drøfter prinsippene omkring inn
føring av rett til arbeidsledighetstrygd for 
personer som har vært under utdanning, 
avtjent verneplikt eller utfØrt omsorgs
oppgaver.» 
S.tid. 2637 (5.5.86) og oversendt Regje
ringen. 

4. Forslag fra Kjellbjørg Lunde på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti oversendt fra 
Odelstinget: 

44 

«Stortinget ber Regjeringen legge fram 
forslag til endringer i reglene for utbeta
ling av dagpenger under arbeidsledighet 
som sikrer alle registrerte arbeidssØkere 
et forsvarlig minstebeløp uansett ledig
hetens varighet og tidligere lønnsinn
tekt.» 
S.tid. 2637 (5.5.86) og oversendt Regje
ringen. 

5. Forslag fra Gro Harlem Brundtland datert 
26. februar 1986 om økt innsats for å få 
bukt med langtidsledigheten. 
Dok. 8: 9, ref. S. tid. 2242, Innst. S. 226 ( ik
ke-beh.), S.tid. 3223-3224 (13.6.86). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256,fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
521 Arbeidsformidlingen 
522 Arbeidsmarkedstiltak 

231 O Ekstraordinære sysselsettings
tiltak 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om arbeids
løsheten blant sjØfolk bl.a. ved at redere 
selger skip til utlandet og erstatter norsk 
arbeidskraft med utenlandsk, S. tid. 220 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Inge Staldvik om sysselset
tingsnedgang i jordbruket i utkant-Nor
ge, S. tid. 726-727 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Finn Knutsen om behovet for 
filialer under distriktsarbeidskontorene, 
bl.a. i Øksnes, S.tid. 892 (27.11.85). 

4. Sp.spm. fra Rolf Nilssen om oppheving av 
fraktutjevningsordning med det resultat 
at prisØkning på margarin vil sette ar
beidsplassane ved de to margarinfabrik
kene i Nord-Norge i fare, S.tid. 1279-1280 
(4.12.85) 
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5. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om oppheving 
av inntaksstoppen til de vernede bedrif
tene, S.tid. 1571 (11.12.85). 

6. Sp.spm. fra Finn Knutsen om samarbeide 
med arbeidskraftsmyndighetene ved til
deling eller overføring av konsesjoner in
nen torske- og rekefiskeriene, S.tid. 1935-
1936 (29.1.86). 

7. Gr.spm. frå Eli Arnstad om eit betre ar
beidsplasstilbod til kvinner i Bygde
Noreg, S.tid. 2032-2034 (13.2.86). 

8. Sp.spm. frå Laila Kaland om reduksjon 
av sysselsettingsplassane i Møre og Roms
dal som gjer at sjukeheimane må redusere 
talet på pasientar, S.tid. 2051-2052 
(19.2.86). 

9. Sp.spm. fra Ase MolØkken, framsatt av Ar
ve Berg, om når fullmakten til å overføre 
bevilgninger fra beredskapsmidlene til de 
vernede bedrifter vil bli tatt i bruk, S.tid. 
2093-2094 (26.2.86). 

10. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å bruke 
de ekstraordinære sysselsettingsmidler til 
å fjerne all arbeidsledighet over et visst 
nivå, S.tid. 2196-2197 02.3.86). 

11. Sp.spm. fra Tora Houg om å sikre unge 
jenter samme rettigheter på arbeidsmar
kedet som unge gutter har, S.tid. 2199 
(12.3.86). 

12. Sp.spm. fra A rent M. Henriksen om å tryg
ge arbeidsplassene ved Rolla smelteverk i 
Sør-Trøndelag, S.tid. 2352-2353 (9.4.86). 

13. Gr.spm. fra Kjell Helland om tiltak for å 
erstatte arbeidsplasser som vil gå tapt ved 
den bebudede nedtrapping av Løkken 
Gruber, S.tid. 3059-3061 (6.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Privat lovforslag fra Hans H. Rossbach på 
vegne av Venstres stortingsgruppe om 
endringer i lov om folketrygd. (Opphevel
se av tidsbegrenset rett til arbeidsledig
hetstrygd og om beregningsgrunnlaget.) 
Ot.meld. l, ref. O.tid. 88, Innst. O. 37, O. 
tid. 245-255 (24.4.86). 
(3 forslag framsatt i Odelstinget, hvorav l 
ikke bifalt, 2 henholdsvis fra Karl Eirik 
Schjøtt Pedersen og Kjellbjørg Lunde 
vedtatt sendt Stortinget- se Il sakene 5 og 
6.) 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27.11.86). 
Budsjett-kap.: 

521 3521 Arbeidsformidlingen 
522 Arbeidsmarkedstiltak 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2310 Ekstraordinære sysselse~_ti:ngs

tiltak 
(Jf. neste sak.) 

2. Nytt støtte- og styringssystem for bedrif
ter for vernet arbeid. 
St.prp. l Tillegg 6, ref. S.tid. 573, Budsjett
innst.S. 5, S.tid. 1005-1105 (27.11.86). 
Budsjett-kap.: 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Gro Harlem Brundtland datert 

26. februar 1986 om økt innsats for å få 
bukt med langtidsledigheten. 
Dok. 8:9 (1985-86), ref. S.tid. 2242 (1985-86), 

1565, Innst. S. 56 (tilbakekalling), S.tid. 
1727-1730 (12.12.86). 

2. Forslag fra Arne Skauge datert 28. januar 
1987 om godkjenning av søknad fra vi
karbyråer om utleie av helsepersonell, 
herunder sykepleiere og hjelpepleiere. 
Dok. 8:12, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 125, 
S.tid. 3034-3046 (30.4.87). 
(Forslag bifaltes ikke.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om tilsette 

ved DNN Aluminium som er blitt avvist 
ved søknad om tilsetting ved ilmenitt
smelteverket Odda, S. tid. 995-996 
(26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Marit Bunes Nybakk om be
grensning av privat arbeidsformidling og 
arbeidskraftutleie, S.tid. 1614 (10.12.86). 

3. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om 3-
årsgrensa for sysselsettingstiZtak for yr
keshemma i offentleg verksemd, S. tid. 
1925-1926 (7.1.87). 

4. Sp.spm. fra Arne Skauge om å la også pri
vate firma som formidler arbeidskraft få 
tillatelse til å formidle personelL til helse
sektoren, S.tid. 1984 (14.1.87). 
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5. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om hjelp til 
norske sjØfolk som blir arbeidslause, S.tid. 
1997 (21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om midler til 
et omskoleringskurs i Aust-Agder for ar
beidsledige sjØfolk, S.tid. 2213 (11.2.87). 

7. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om avmo
nopolisering av salg av telefonapparater 
og faren for 350 arbeidsplasser ved EB i 
Risør, S.tid. 2339-2340 (18.2.87). 

8. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om styr
king av yrkesveiledningen i arbeidsdmar
kedsetaten, S.tid. 2577 (18.3.87). 

9. Sp.spm. fra Jan-Olav Ingvaldsen om 
ekstra midler til innsats mot arbeidsløshe
ten blant ungdom i Nordland, S.tid. 2758-
2759 (1.4.87). 

10. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om ar
beidsmarkedskursene som nå er lagt til 
noen få AMO-sentra, S .tid. 3103 (6.5.1987). 

11. Sp.spm. fra Thea Knutzen om skolenes 
muligheter for yrkesrådgivning bl.a. med 
sikte på å få jenter til å velge mer utradi
sjonelle yrker, S.tid. 3178-3179 (13.5.1987). 

1987-88 

l . Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S .tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 

521 3521 Arbeidsformidlingen 
522 3522 Arbeidsmarkedstiltak 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 

Il. Alminnelige saker: 
l. Grimstad kommunestyre sender uttalelse 

om oppsigelser ved Elektrisk Bureau AlS, 
Hisøy. 
Ref. S.tid. 335 (2.11.87), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. Ill, sak l.) 

2. Bystyret i Kristiansund sender uttalelse 
om at de sentrale myndigheter må sette i 
verk stimuleringstiltak mot arbeidsledig
heten i Nordmørs-distriktet. 
Ref. S. tid. 3068 (26.4.88), og vedlagt proto
kollen. 

3. Forslag fra Ingvard Sverdrup, Kaci Kull
mann Five og Arne Skauge datert 17. feb
ruar 1988 om å gi Manpower AlS dispen
sasjon til å drive utleie av ufaglært ar
beidskraft. 
Dok. 8:24, ref. S.tid. 2320, Innst. S. 189, 
S.tid. 3435- 3449 (26.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Rana og Norsk Jernverk AS. (Omstruktu
rering av Norsk Jernverk AlS og omstil
lingstiltak i Rana.) 
(Vedlegg til st.prp.: l. Aksjer i dattersel
skaper og andre selskaper pr. 27.12.1987. 
2. Styrets innstilling av 3.11.1987. 3. Utta
lelse fra bedriftsforsamlingen av 

11.11.1987. Vedlegg til innst.: Brev av 
2.6.88 og 3.6.88 fra Næringsdepartementet 
til energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 113, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 303, 
S.tid. 4063- 4120 (9.6.88). 
(14 forslag framsatt under debatten, hvor
av 12 ikke bifalt og 2 oversendt Regje.: 
ringen, henholdsvis fra Kåre Kristiansen 
og Hanna Kvanmo- se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak og FORURENSNING Il, 
sak 4.) 

5. Avvikling av driften ved Norsk Koksverk 
AlS. 
St.prp. 114, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 304, 
S.tid. 4063- 4121 (9.6.88). 
(2 forslag framsatt under debatten - ingen 
bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

6. Tiltak mot arbeidsledighet og ekstraordi
nær innsats av arbeidsmarkedstiltak i Ra
na. 
St.prp. 111, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 282, 
S.tid. 4206- 4212 (10.6.88). 
(Jf. sak 4.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om nedbeman

ning på ca 170 personer ved divisjon Ra
na Gruber, og bevilgning til miljØtiltak, 
S.tid. 288 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Helga Haugen om oppsigel
sesvarsel til 250 produksjonsarbeidere 
ved Elektrisk Bureaus to bedrifter i Aust
Agder, S.tid. 290-291 (28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Inger Lise GjØrv om hjelp til 
Meråker kommune etter varsel om oppsi
gelse av halvparten av arbeidsstokken 
ved Meråker Smelteverk, S.tid. 927 
(25.11.87). 

l 
l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 
l 
l 
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4. Sp.spm. fra Karin Lian om arbeidstilbud 
for psykisk utviklingshemmede i kommu
nene, S.tid. 1294-1295 (2.12.87). 

5. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om Manpower 
AlS som er fratatt dispensasjonen for ut
leie av ufaglært arbeidskraft, S.tid. 2193 
(17.2.88). 

6. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om det 
kjønnsdelte arbeidsmarked i Norge, S.tid. 
2469 (2.3.88). 

7. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å 
opprettholde arbeidsplassene ved Stab
buret AlS i Moelv, S.tid. 2626 (23.3.88). 

8. Sp.spm. fra Gudmund Restad om Stabbu
rets plan om nedlegging av sin virksomhet 
på Stranda, S.tid. 2630 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om 

tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 
17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. (Avvik
ling av de distriktsvise arbeids- og tiltaks
nemnder og de stedlige ankenemnder i 
utlandet.) 
Ot.prp. 4, ref. O.tid. 3, Innst. O. 11, O.tid. 
124-126 (8.12.87), Besl. O. 17, L .tid. 16 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

2. Endringer i lov av 17. juni 1947 nr. 9 om 
tiltak til å fremme sysselsetting. (Unntak 
fra forbudet mot privat arbeidsformid
ling når det gjelder musikere og sangere.) 
(Vedlegg: Jf. NOU 1975: 68 Sysselsetting 
og formidling av musikere. Ledere Johs 
M. Rivertz og Kjell Boysen.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 14, O.tid. 
126-128 (8.12.87), Besl. O. 18, L.tid. 16 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 

521 3521 Arbeidsformidlingen 
522 3522 Arbeidsmarkedstittak 
523 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for 

yrkeshemmede 
2310 Ekstraordinære sysselsettings

tiltak 
(Jf. IV, 2.) 

2. Omorganisering av introduksjonspro
gram for fremmedspråklige. Opprettelse 
av 2-års engasjementer, kap. 521. 
St. prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 999, Bud
sjett-innst. S. 5. Tillegg l, S.tid. 1217-1301, 
1320 (29.11.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Arve Berg om storkonserners 

oppkjØp av bedrifter i distriktene og ned
legging av dem. S.tid. 358-372 (20.10.88). 

2. Personellmessig styrking av Arbeidsfor
midlingen, kap. 521. Opprettelse av 2-års 
engasjementer. 
St.prp. 22, ref. S.tid. 578, Innst. S. 36, S.tid. 
1217-1301, 1320 (29.11.88). 

3. Auka innsats av arbeidsmarknadstiltak 
for ungdom. Tilleggsløyving til dagpengar 
ved arbeidsløyse og til lønnsgaranti ved 
konkurs. Endringar under kapitla 520, 
521, 522. 

St.prp. 15, ref. S.tid. 162, Innst. S. 53, S.tid. 
2016-2021 (15.12.88). 

4. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten og 
gjennomføringen av inntektspolitikken 
for 1989. 
(Vedlegg til St.prp.: Protokoll til forhand
lingsmøte om lønnsregulering for ar
beidstakere i staten. Tabeller til tryg
deoppgjøret.Særskilt vedlegg til innst.: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2774, lnnst. S. 136, 
S.tid. 30743151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. sakene 5, 6, 9 og IV, 2.) 

5. Forslag fra Carl I. Hagen om Handlings
plan mot Arbeidsledighet på Lang og 
Kort sikt og oppretting av varig balanse i 
norsk økonomi. (HALK) 
Dok. 8:22, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 6 og IV, 3.) 

6. Forslag fra Jan P. Syse, Anders Talleraas 
og Sverre Mauritzen om tiltak for ny vekst 
og nye arbeidsplasser. 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2774, Innst. S. 136, 
S.tid. 3074-3151 (11.4.89). 
(101 forslag, hvorav 4 bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 5.) 

7. lnterp. fra Åge Hovengen om å styrke det 
offentlige attføringsapparat og Øke syssel
settingen av yrkeshemmede, S. tid. 3245-
3257 (18.4.89). 

8. Forslag fra Anders Talleraas oversendt fra 
Odelstinget 11. april 1989: «Stortinget ber 
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Regjeringen innenfor rammen av frikom
muneordningen oppfordre til forsøk med 
alternative organisasjonsformer for ar
beidsformidling. S.tid. 3293-3294 (24.4.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
(Jf. IV, sak 3.) 

9. Tiltak for å begrense arbeidsledigheten 
og gjennomføringen av inntektspolitik
ken for 1989. (Forkortelse av tjenestetiden 
i Luftforsvaret.) 
(Vedlegg: Protokoll til forhandlingsmøte 
om lønnsregulering for arbeidstakere i 
staten. Tabeller til hovedoppgjøret.) 
St.prp. 65, Innst. S. 155, S.tid. 3402-3407 
(2.5.89). (Kap. 1732 i St.prp.65 ble ved Pre
sidentskapets skriv av 6.4.89 omfordelt til 
forsvarskomiteen etter anbefaling fra fi
nanskomiteen.) 
(Jf. sak 4.) 

10. Endring i bevilgningen på kap. 270 under 
Kirke- og undervisningsdepartementet 
for 1989. (Arbeidsmarkedsmidler til folke
høgskoler.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 177, 
S.tid. 3743-3745 (23.5.89). 
(Jf. I, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om når en 

kan vente en utredning om utleie av ar
beidskraft med særlig vekt på vikartje
nester, S.tid. 793 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om å sette i 
arbeid folk som hever arbeidslØshets
trygd, S.tid. 794-795 (16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om infor
masjonsmateriale til elevar i grunnskolen 
frå dei lokale arbeidskontora, S. tid. 795 
(16.11.88). 

4. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om en 
arbeidsledighet på 60 000 fortsatt er ak
septabelt, S.tid. 1018-1019 (23.11.88). 

5. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om den 
Økende arbeidsledigheten i hØst var ventet 
av Regjeringen, S.tid. 1330-1331 (30.11.88). 

6. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om årsaken 
til den høye arbeidsledigheten i distrikte
ne, S.tid. 1331-1332 (30.11.88). 

7. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om en utta
lelse om at ledigheten ikke skulle Øke yt
terligere utover august-nivået, S.tid. 1332 
(30.11.88). 

8. Sp.spm. fra Ingvard Sverdrup om virk
ninger av den økende ledighet på utbeta
linger til sosialhjelp, S.tid. 1332-1333 
(30.11.88). 

9. Sp.spm. fra Bente Bakke om arbeidsplas
ser kommunalministeren mener det ikke 
er varig grunnlag for, S. tid. 1333 l 
(30.11.88). 

10. Sp.spm. fra Johan C. Løken om det er ut
talelser fra Høyre som nå er årsaken til 
økende arbeidsledighet og krise i landets 
økonomi, S.tid. 1333-1334 (30.11.88). 

11. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Ar
beidsdirektoratets avtale med private ut
danningsinstitusjoner om opplæring og 
videreutdanning av arbeidsløse, S.tid. 
2214 (11.1.89). 

12. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om hvor mange 
ledige i gjennomsnitt pr måned statsrå
den vil godta før han går av, S.tid. 2215-
2216 (11.1.89). 

13. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om størrelsen 
på arbeidsledigheten, S.tid. 2216 (11.1.89). 

14. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om at Ar
beidsdirektoratet har inngått omfattende 
avtaler om opplæringsplasser med Bank
akademiet og Norsk Data, S.tid. 2286-2287 
(18.1.89). 

15. Sp.spm. fra Gudmund Restad om nedleg
ging av et stort antall klasser i videre
gående skoler slik at tusenvis av ungdom
mer kan bli gående arbeidsledige, S.tid. 
2307-2308 (18.1.89). 

16. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om et 10. sko
leår som tilbud til 16-åringer uten arbeid 
eller skoleplass, S.tid. 2418-2419 (25.1.89). 

17. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Asbjørn Bjørnset om lokalt arbeidskontor 
på Askøy, S.tid. 2419 (25.1.89). 

18. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
AsbjØrn Bjørnset om å framskunde offent
lege byggeprosjekt for å motverka ar
beidslØysa i bygg- og anleggssektoren, 
S.tid. 2419-2420 (25.1.89). 

19. Sp.spm. fra Lars Velsand om arbeidsle
digheten og Arbeiderpartiets velgergaran
ti, S.tid. 2483-2484 (1.2.89). 

20. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om å nyt
te arbeidsmarkedstiltakene til pleie- og 
omsorgstiltak for eldre, S.tid. 2488 (1.2.89). 

21. Sp.spm. fra Kjell Magne Fredheim om til
tak som kan bøte på arbeidslØsheten blant 
ungdom som venter på å få avtjent sin 
verneplikt og de som dimitteres etter endt 
førstegangstjeneste, S.tid. 2489-2490 
(1.2.89). 

22. Spørsmål ved møtets slutt fra Hanna 
Kvanmo til statsministeren om den høye 
arbeidsledigheten, S.tid. 2506-2517 
(1 .2.89). 

23. Sp.spm. fra Johan C. Løken om sterk re
duksjon av antall industrisysselsatte, 
S.tid. 2526-2527 (8.2.89). 

24. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hast med å 
få et regelverk for sysselsettingstiltak i 
skogb·ruket, S.tid. 2533-2534 (8.2.89). 

25. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om vurde
ring av nødvendig vegutbygging i veglØse 
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strøk i forbindelse med varslede sysselset
tingstiltak, S.tid. 2534 (8.2.89). 

26. Sp.spm. fra Johan C. LØken om bruk av 
arbeidsmarkedsmidler i særlig langsiktig 
skogkultur, S . tid. 2534 (8.2.89). 

27. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 
om økende arbeidsledighet blant ung
dom, S.tid. 2536-2537 (8.2.89). 

28. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om ansettelsesstopp i 
Oslo kommune og den alvorlige sysselset
tingssituasjonen, S.tid. 2615 (15.2.89). 

29. Sp.spm. fra Kari Helliesen om bedre 
kontroll og styring med bruk av AMO
midlene ved avtaler med private og of
fentlige kursarrangører om tiltak for ar
beidsledige, S. tid. 2616 (15.2.89). 

30. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om Indu
stribanken soni har solgt deler av produk
sjonsutstyret i den konkursrammede be
driften Evaco-Plast AlS til et tysk firma 
med tap av 15 arbeidsplasser som følge, 
S.tid. 2718-2719 (22.2.89). 

31. Sp.spm. fra Peter Angelsen om bruk av 
arbeidsmarkedsmidler kan nyttes til ut
bedringer pålagt av Arbeidstilsynet, S.tid. 
2719 (22.2.89). 

32. Sp.spm. fra Eirin Faldet om «Arbeid for 
trygd«-tiltak også kan gjøres gjeldende 
for statlig sektor. (Trukket tilbake), S.tid. 
2800 (8.3.89). 

33. Sp.spm. fra Marit Nybakk om igangset
ting av byggetrinn 2 ved I nnovasjonssen
teret, Universitetet i Oslo, S.tid. 2859-2860 
(15.3.89). 

34. Sp.spm. fra Eli Arnstad om endring i" re
gelverket slik at også private organisasjo
ner får tildeling av de ekstraordinære sys
selsettingsmidlene. (Trukket tilbake), 
S.tid. 2867 (15.3.89). 

35. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Tora Aasland Houg om mulig nedlegging 
av industriarbeidsplasser ved EB Natio
nal Transformer i Oslo, S.tid. 2928-2929 
(29.3.89). 

36. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om forebyg
gende tiltak for langtidsledige med alvor
lige psykiske lidelser, S. tid. 3271 (19.4.89). 

37. Sp.spm. fra Petter Thomassen om støtte til 
arbeidsledige som har tatt initiativ til opp
rettelsen av Ide-gruppen AlS i Stavanger, 
S.tid. 3369-3370 (26.4.89). 

38. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å bedre 
de økonomiske vilkår for arbeidsledige 
fiskere og om de kan komme inn under 

ordningen med «Arbeid for trygd», S.tid. 
3466-3467 (10.5.89). 

39. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv omstillings
instruksen for kvinnekonsulentene ved 
fylkesarbeidskontorene, S.tid. 3760 
(24.5.89). 

40. Sp.spm. fra Ole Gabriel Ueland om å setja 
i verk ei utgreiing om utviklinga i og kon
sekvensane for bedriftene som er kjØpt 
opp av utanlandske eigarar, S.tid. 3947-
3948 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 27. juni 194 7 nr. 9 om 

tiltak til å fremme sysselsetting og i lov av 
30. mai 1975 nr. 18 sjømannslov og i lov av 
18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av ar
beidstakere på skip m.v. (Sidestilling av 
sjøfolk med andre yrkeskategorier når det 
gjelder arbeidsformidling.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 3 Sjø
mannskontorenes fremtidige arbeidsopp
gaver og organisasjon. Leder Ivar Wen
delborg.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 5, Innst. O. 5, O.tid. 
14-17 (28.11.88), Besl. O. 3, L. tid. 4 (9.12.88). 
Lov av 16. desember 1988. 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12om 
folketrygd og endringer i lov av 27. juni 
1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselset
ting. («Arbeid for trygd» i offentlig virk
somhet, allmennyttige organisasjoner og 
private bedrifter.) 
Ot.prp. 41, ref. O.tid. 258, Innst. O. 46, 0.
tid. 329-338 (10.4.89), Besl. O. 55, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 28. april 1989. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 
(Jf. I, l og Il, 4.) 

3. Forslag fra Carl I. Hagen til endringer i di
verse lover i forbindelse med forslag til 
Stortinget om en Handlingsplan mot Ar
beidsledighet på Lang og Kort sikt og opp
retting av varig balanse i norsk økonomi. 
Dok. 8:23, ref. O.tid. 244, Innst. O. 43, 0.
tid. 343-351 (11.4.89), Besl. O. 62, L.tid. 50-
52 (24.4.89), Besl. L. 3, O.tid. 367-369 
(2.5.89), Besl. O. 72, ref. L.tid. 54 (9.5.89). 
Lov av 2. juni 1989. 
(6 forslag i Odelstinget, hvorav l fra An
ders Talleraas om dispensasjon for privat 
arbeidsformidling ble bifalt og l forslag 
fra samme ble sendt Stortinget - se Il, 8. l 
forslag i Lagtinget bifalt (lagtingsanmerk
ning).) 
(Jf. Il, 5.) 
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SÆRAVGIFTER 

Omfatter bl.a.: Alle særavgifter og offentlige gebyrer. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKA'ITER, STATSBUD
SJETTET, TOLL. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett~innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift på farmasøYtiske spesial

preparater 
3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift på utvinning av 

petroLeum 
5521 Merverdiavgift og investerings-

avgift m.v. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognsavgift m.m. 
5537 Båtavgift m.v. 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineraloljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 

5556 Avgift på kullsyreholdige alkohol-
frie drikkevarer m.m. 

5557 Sukkeravgift 
5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift på opptaksutstyr for lyd og 

bilde 
(l forslag fra Carl I. Hagen oversendt Re
gjeringen, se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

4. Tilbakel:)etalingsordning for kjØreavgift 
betalt i utlandet. 
St.prp. l. Tillegg 9. Budsjett-innst. S. 13, 
S.tid. 1409-1475 (6.12.85). 
Jf. Il, 2. 

D. Alminnelige saker: 

l. Forhøyelse av avgift på tobakkvarer. 
St. prp. l, Innst. S. 24, S.tid. 808 (25.11.85) 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, 4.) 

2. Tilbakebetalingsordning for kjøreavgift 
betalt i utlandet. 
St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 619, Innst. S. 
32, S.tid. 1479-1480 (6.12.85). 
(Jf. I, 4.) 

3. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. 
(Økte avgifter på mineralolje, alkohol og 
tobakkvarer.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). (Jf. sak 4.) 
(9 forslag framsatt under debatten - alle 
ikke bifalt. Da et forslag fra Anders Talle
raas på vegne av Høyre, Kristelig Folke
parti og Senterpartiet om økning i bensin
avgiften ble ikke bifalt med 79 mot 78 
stemmer, erklærte statsminister Kåre 
Willoch at han ville innlevere Regje
ringens avskjedssøknad.) 
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4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256,fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). (Jf. 
sak 3.) 
Budsjett-kap.: 

5526 AlkohoLavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift m. v. 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineraloljeavgift 
555 7 Sukkeravgift 
5559 Kosmetikkavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5580 Charterreiseavgift 

Bensinavgift 
Videogramgebyr 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Brita Borge om forenkling av 
regelverket og avgiftssystemet for biler, 
S.tid. 245-246 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å sørge for at dagens ordning med do
kumentavgift ikke hindrer en omorgani
sering innen elektrisitetsforsyningen, 
S.tid. 1573-1574 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om en 
arbeidsgruppe som skulle gjennomgå ki
lometeravgiften og komme med gode 
forslag, S.tid. 2019-2020 (12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å revur
dere det høye nivået på anløpsgebyrer for 
skip og borerigger til norske havner, S.tid. 
2029 (12.2.86). 

5. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om et utvalg 
for å vurdere avgiftene på miljø- og sik
kerhetsutstyr i biler, S.tid. 2054 (19.2.86). 

6. Sp.spm. fra Hans .Svendsgård om å tilpas
se lov og regelverk slik at investerings
avgift innen fiskeoppdrett blir som for in
dustrivirksomhet, S.tid. 2054 (19.2.86). 

7. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om det er rett
vist at de i som har pelsdyr som . einaste 
næring må betala investeringsavgift, 
S.tid. 2416-2417 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 
om rettsgebyr. 
(Forhøyelse av rettsgebyret og halvering 
av gebyret for utstedelse av pass til barn 
under 16 år). 

Ot.prp. 15, ref. O.tid. 5, Innst. O. l, O.tid. 6 
(25.11.85), Besl.O. l, L.tid. 3 (10.12.85). Lov 
av 13. desember 1985. 

2. Endring i lov av 5. desember 1917 nr. l om 
registrering og merking av fiskefartøYer 
og lov av 28. mai 1959 nr. 12om kvalitets
kontroll med fisk og fiskevarer o.a. 
(Hjemmel for innkreving av gebyrer for 
tjenester fra Fiskeridepartementets kon
trollverk og Rettledningstjenesten.) 
Ot.prp.16, ref. O. tid. 4, Innst. O . 8, O.tid. 62 
(10.12.85), Besl. O. 15, L .tid. 20 (16.12.85). 
Lov av 20. desember 1985. 

3. Endring i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 
38. 
(Hjemmel for å pålegge eksamensgebyr, 
obligatorisk kurs og kursavgift ved je
gerprøve.) 
Ot.prp. 25, ref. O.tid. 6, Innst. O. 12, O.tid. 
62 (10.12.85), Besl. O. 16, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

4. Privat lovforslag fra Roger Gudmundseth 
og Rolf Nilssen datert 11. februar 1986 om 
endringer i lov 6. desember 1968 om tiltak 
mot sjukdommer hos ferskvannsfisk. (Øko
nomisk kompensasjon til oppdretter ved 
inngrep fra det offentlige og hjemmel til å 
pålegge næringen en egen produktav
gift.) 
Dok. 8: 7, ref. O.tid. 135, Innst. O. 36, O. tid. 
222 (17 .4.86) og vedtatt sendt Regjeringen. 

5. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 11. juni 
1976 nr. 79 om produktkontroll. (Innføring 
av gebyrer for forurensningsmyndighete
nes tjenester.) 
Ot.prp. 29, ref. O. tid. 85, Innst. O. 26, O. tid. 
200-204 (8.4.86), Besl. O. 41, L.tid. 32 
(17.4.86). Lov av 16. mai 1986. 

6. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 
med elektriske anlegg. (Høyere rente ved 
for sen betaling av tilsynsavgift, elektrisi
tetstilsynets adgang til å gi pålegg om 
stans av driften av elektriske anlegg.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 358, Innst. O. 66 (ik
ke-beh.), O.tid. 390 (13.6.86). 

7. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 
skatt av formue og inntekt (skatteloven), 
ligningsloven og arveavgiftsloven. (Fri
tak for arveavgift av skattepliktig etter
lønn og etterpensjon.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 291, lnnst. O. 76, O. 
tid. 456-460 (18.6.86), Besl. O. 78, L.tid. 46-
47 (21.6.86). Lov av 27. juni 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Statsbudsjettet medregnet folketrygden 

for budsjetterminen 1987. («Den gule 
bok».) 
(Vedlegg: l. Tabeller: Statsbudsjettet 
medregnet folketrygden, 2. Tabeller: 
Statsregnskapet medregnet folketrygden 
for l. halvår 1986, 3. Stillinger i staten. 
Særskilt vedlegg til Budsjett-innst. S. I: 
Mindretallsforslag.) 
St.prp. l, ref. S.tid. 29, Budsjett-innst. S. I 
(finansinnstillingen), S.tid. 335-533 (fi
nansdebatten 5.-6.11.86). 
(39 forslag framsatt under debatten, 5 bi
falt - hvorav l om årsavgift for lystbåter, 
32 ikke bifalt, l forslag fra Arent M. Hen
riksen og l fra Anders Talleraas oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. (Fastsettelse av kjøttkontrollavgift.) 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Landbruksdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 

4. Kringkastingsavgift og avgift på motta
kermateriell for radio og fjernsyn - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING I, l. 

5. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift påfarmasøYtiske 

spesial prep a rater 
6. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift på utvinning 

av petroleum 

5521 Merverdiavgift og 
investeringsavgift m.v. 

5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakkavgift 
5536 Motorvognavgift m.m. 
5537 Båtavgift m.v. 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineraloljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige 

alkoholfrie drikkevarer m.m. 
555 7 Sukkeravgift 
5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift på opptaksutstyr for lyd 

og bilde 
(Jf. sak 7.) 

7. Arsavgift på motorvogner. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1565, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 1832-1897 
(salderingsdebatt 16.12.86). 
(Jf. sak 6.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l. Hagen datert 4. februar 

1987 om reduksjon av totalisatoravgiften. 
(Vedlegg: Brev fra Norsk Hesteeierfor
bund til Det Norske Travselskap datert 2. 
februar 1981.) 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 139, 
S.tid. 3195 (14.5.87). 
(Jf. neste sak.) 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Endring i satsene for totalisatorav
gift.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

3. Engangsavgift på motorvogner. Avgifts
fritak for merkostnadene ved strengere 
avgasskrav til biler. 
St.prp. 98, ref. S.tid. 3165, Innst. S. 172, 
S.tid. 3488 (27.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Ar
beidsgiveravgift.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift 
5541 Elektrisitetsavgift 
5558 Avgift på kullsyrefrie 

alkoholfrie drikkevarer m.m. 
5565 Dokumentavgift 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om anvendelse 

av avgiftsinntektene fra bilister til ekstra
ordinær innsats for samferdselsformål og 
trafikksikkerhet, S.tid. 35-36 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Finn Knutsen om planer for 
gebyr på kulingvarsler over kystradiosta
sjonene, S.tid. 565 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Tor Olav Blostrupmoen om 
hva som kan gjøres for å få til en mer rett
ferdig tilbakefØring av den innbetalte fis
ketrygdavgiften fra bl.a. fiskere i Hed
mark og Oppland, S.tid. 1924 (7.1.87). 

4. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn om 
klage fra konkurranseskyttere om lang 
karantenetid før en rekrutt kan kjøpe vå
pen og den høye avgift på våpenlisens, 
S.tid. 1980-1981 (14.1.87). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
revurdere avgiftssatsene for travbanene, 
s. tid. 2006 (21.1.87). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om investe
ringsavgift på utstyr til produktutvikling, 
S.tid. 2219-2220 (11.2.87). 

7. Sp.spm. fra Per Aas om å senke avgiften 
på elektrisk energi til ferrolegeringsin
dustrien, S.tid. 2220-2221 (11.2.87). 

8. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om alternati
ve modeller for energibeskatning (elav
gift) i Norge, S.tid. 2332-2333 (18.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn 

med elektriske anlegg. (HØyere rente ved 
for sen betaling av tilsynsavgift, elektrisi
tetstilsynets adgang til å gi pålegg om 
stans av driften av elektriske anlegg.) 
Ot.prp. 67 (1985-86), ref. O.tid. 358 (1985-
86), Innst. O. 5, O. tid. 7 (4.11.86), Besl. O. 5, 
L.tid. 5 (12.11.86). 
Lov av 12. desember 1986. 

2. Endring i lov av 23. mars 1956 nr. 3 om av
gift på eksport til fremme av Norges eks
portinteresser. (Lovfestet hjemmel for fri
tak for eksportavgift for luftfartøyer, skip 
og boreplattformer.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 128, lnnst. O. 32, O. 
tid. 177 (17.3.87), Besl. O. 40, L.tid. 37 
(24.3.87). Lov av 3. april 1987. 

3. Endringer i folketrygdlovens kap. 17. 
(Bruk av ligningslovens straffekapittel 
ved overtredelse av reglene om beregning 
av arbeidsgiveravgift til folketrygden.) 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 102, Innst. O. 38, O. 
tid. 233-236 (9.4.87), Besl. O. 45, L.tid. 41 
(30.4.87). Lov av 22. mai 1987. 
(l forslag fra Carl l. Hagen oversendt Stor
tinget - se SKATIER Il, sak 4.) 

4. Endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 (Tolla
ven.) (Forskriftshjemmel for innføring av 
gebyr på tollkredittdeklarasjoner.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 283, Innst. O. 67, O. 
tid. 389 (27.5.87), Besl. O. 67, L.tid. 75 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

5. Endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet. (Diverse bestem
melser om produksjonsavgift. Tidsrom
met for fastsettelse av tillatt kvantum pro
dusert eller injisert.) 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 231, Innst. O. 77 
(ikke-beh.), O.tid. 442 (29.5.87). 
(Jf. neste sak.) 

6. Endring i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet. 
(Tillegg til Ot.prp. nr. 37 (1986-87).) (Opp
hevelse av produksjonsavgift for pro
duksjon fra fremtidige feltutbygginger.) 
Ot.prp. 64, ref. O.tid. 248, lnnst. O. 77 
(ikke-beh.), O.tid. 442 (29.5.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17.11.87). 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 

Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
55 71 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 

(l forslag fra Kjell Furnes vedtatt sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT l) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Sosialdepartementet og 
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Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift påfarmasøYtiske 

spesial preparater 
4. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift på utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investerings-

avgift mm 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift mm 
5537 Båtavgift mm 
5538 Avgift på campingtilhengere 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineraloljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige 

alkoholfrie drikkevarer mm 
555 7 Sukkeravgift 
5558 Avgift på kullsyrefrie 

alkoholfrie drikkevarer m m 
5559 Kosmetikkavgift 
5563 Honoraravgift m v 
5565 Dokumentavgift 
5566 Avgift på aksjer 
5567 Avgift på meglertjenester 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m v 
5582 Avgift på miljøskadelige batterier 

(35 forslag, hvorav 34 ikke bifalt og l for
slag fra Carl I. Hagen sendt Regjeringen 
-se REGJERINGEN OVERSENDT I.) 
(Jf. neste sak.) 

5. Bensinavgift. 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 1869-1929 
(salderingsdebatt 17.12.87). 

D. Alminnelige saker: 
l. Forhøyelse av avgift på alkohol. 

St.prp. l, Innst. S. 45, S.tid. 1546-1547 
(7.12.87). (Jf. I, sak 4.) 

2. Forhøyelse av avgift på tobakkvarer. 
St.prp. l, Innst. S. 44, S.tid. 1547-1548 
(7.12.87). (Jf. I, sak 4.) 

3. Avgift på overføring av fast eiendomsrett 
og bruksrett til fast eiendom m.v. i utlan
det. 
St.prp. 19, ref. S.tid. 335, Innst. S. 46, 
S.tid. 1558- 1562 (7.12.87). 
(3 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. IV, sak 1.) 

4. Opphevelse av § 2 i Stortingets vedtak om 
avgift på brennevin og vin m.m. og om ny 
emballasjeavgift. 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2356, Innst. S. 137, 
S.tid. 2534- 2535 (16.3.88). 

5. Nedsatt avgift på elektrisk kraft for kom
munene i Finnmark og Nord-Troms for 
1988. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 193, 
S.tid. 3396- 3400 (20.5.88). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

6. Elektrisitetsavgift på tilfeldig kraft. 
St. prp. 117, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 276, 
S.tid. 4311- 4367, 4376 (13.6.88). 

7. Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikke
varer - nedsatt avgiftssats på juice. 
St.prp. 137, ref. S.tid. 3717, Innst. S. 310, 
S.tid. 4311- 4367, 4376-4377 (13.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Forslag fra Carl I. Hagen datert 11. februar 
1988 om åfritafiske- og fangstfartøy fra å 
betale mineral- og smøreoljeavgift. 
Dok. 8:23, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 297, 
S.tid. 4377-4381 (13.6.88), og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. neste sak og Ill, sak 7.) 

9. Nedsatt avgift på mineralolje for fiskefar
tøy registrert i merkeregistret for fiskefar
tøy. (Fritak for mineral- og smøreoljeav
gift for fartøy registrert i merkeregisteret.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 297, 
S.tid. 4377- 4381 (13.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. forrige sak og III, sak 7.) 

10. Forslag fra Carl I. Hagen datert 29. april 
1988 om utsettelse av iverksettelsestiden 
for innkreving av smøreoljeavgift. (Øre
merking av miljøavgift på smøreolje.) 
Dok. 8:34, ref. S.tid. 3219, Innst. S. 299, 
S.tid. 4377-4381 (13.6.88), og vedlagt proto
kollen. 
(2 forslag - ikke bifalt.) 
(Jf. FORURENSNING Il, sak 4.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om avgifter på 

plantevernmidler, S.tid. 109-110 (21.10.87). 
2. Sp.spm. fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen 

om en endring av regelverket for arbeids
giveravgift til folketrygden, S. tid. 289-290 
(28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Brita Borge om de nye be
stemmelser for klassifisering av motor-
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vogner der bil med åpen lasteplan, pick
up, er klassifisert som varebil i klasse 2, 
S.tid. 1285- 1286 (2.12.87). 

4. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om avgift 
pr. apparat for sikringsradioer som be
nyttes i skogbruket, S.tid. 2045 (27.1.88). 

5. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om auke i 
abonnementsavgifta for mobittelefonsys
temet NMT 450 men ikkje for NMT 900, 
S.tid. 2046 (27.1.88). 

6. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om av
giftslette for nye motorvogner utstyrt med 
blokkeringsfrie bremsar og som tilfreds
stiller USA sine 1982-krav til utslepp av 
gasser, S. tid. 2i22-2123 (10.2.88). 

7. Sp.spm. fra Gunnar Ji'atland om den ster
ke Økningen i mineraloljeavgiften og om 
fiskeriene kan . fritas for denne avgiften, 
S.tid. 2123-2124 (10.2.88). 

8. Sp.spm. fra Benn Eidissen om en vurde
ring av konkurranseforhold for norske og 
finske lastebiler på Nordkalotten, S.tid. 
3171-3172 (4.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov om dokumentavgift av 12. 

desember 1975 nr. 59. (Avgift på overfø-

ring av eiendomsrett og bruksrett til fast 
eiendom i utlandet.) 
Ot.prp. 10, ref. O.tid. 5, Innst. O. 10, O.tid. 
104-105 (8.12.87), Besl. O. 10, L.tid. 14 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 
(Jf. Il, sak 3.) 

2. Endringer i lov av 5. april 1963 nr. 9 om 
plantevernmiddel m.v. og lov av 4. desem
ber 1970 nr. 83 om handel med gjødsel og 
jordforbedringsmidler m.v. (Hjemmel for 
miljøavgift.) 
Ot.prp. 30, ref. O.tid. 269, Innst. O. 36, 0.
tid. 287-288 (29.2.88), Besl. O. 49, L.tid. 28 
(3.3.88). Lov av 18. mars 1988. 

3. Oppheving av lov 5. juni 1953 nr. 7 om av
gift på klippfisk til fordel for fellesrekla
me og propaganda for klippfisknæringen. 
Ot.prp. 37, ref. O.tid. 280, lnnst. O. 47, 0.
tid. 438 (19.4.88), Besl. O. 63, L.tid. 69 
(29.4.88). Lov av 8. juli 1988. 

4. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall (for
urensningsloven) og i lov av 31. mai 1974 
nr. 17 om kommunale vass- og kloakkav
gifter. 
Ot.prp. 74, ref. O.tid. 676, Innst. O. 81 (ik
ke-beh.), O. tid. 864 (7 .6.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Finans- og tolldepartementet, 
Landbruksdepartementet, Samferdsels
departementet og Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

5570 Lotteriavgift 
5571 Totalisatoravgift 
5572 Avgift av Tallspillet Lotto 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5577 Apotekavgift 
5578 Avgift på farmasØYtiske spesial

preparater 
3. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
(Vedlegg til St.prp. 1: l. Skatteligningen 

for inntektsåret 1986. 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst.: Opp
summering av forslag fra mindretallet an
gående de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5506 Avgift på arv og gaver 
5507 Skatt og avgift på utvinning av 

petroleum 
5521 Merverdiavgift og investerings-

avgift m.m. 
5526 Alkoholavgift 
5531 Tobakksavgift 
5536 Motorvognavgift m.m. 
5537 Båtavgift m.m. 
5541 Elektrisitetsavgift 
5542 Mineraloljeavgift 
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift 
5556 Avgift på kullsyreholdige 

alkoholfrie drikkevarer m.m. 
5557 Sukkeravgift 
5558 Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie 

drikkevarer m.m. 
5559 Kosmetikkavgift 
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5563 Honoraravgift m.v. 
5565 Dokumentavgift 
5566 Avgift på aksjeomsetning 
5568 Avgift på feriehus i utlandet 
5580 Charterreiseavgift 
5581 Avgift på utstyr for opptak og/eller 

gjengivelse av lyd eller bilder m.v. 
5582 Avgift på miljØskadelige batterier 

{ 42 forslag, hvorav 40 ikke bifalt, l fra Kå
re Kristiansen sendt Regjeringen og l 
forslag om utsettelse av vedtak om aksje
omsetningsavgift bifalt.) 
{Jf. neste sak.) 

4. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 
statsbudsjettet 1989. {Kap. 5566 Avgift på 
aksjeomsetning.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 2136-2187 
{20.12.88). 
(l forslag ikke bifalt. Komiteens innstil
ling ikke bifalt. ) 
{Jf. sakene 3 og 5.) 

5. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1989. {Avgift på aksjeomset
ning og avgift på utstyr for opptak og/el
ler gjengivelse av lyd eller bilder vedrø
rende statsbudsjettet for 1989. Regje
ringens forslag til aksjeomsetningsavgift 
bifaltes ikke.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 1852, Bud
sjett-innst. S. 13. Tillegg l, S.tid. 2136-2189 
{salderingsdebatt 20.12.88). 
(2 forslag - ingen bifalt) 
{Jf. sakene 3 og 4.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Ekstraordinære økonomiske tiltak for fis

kerinæringen i 1988. 
(Vedlegg til innst.: To brev datert 5. og 6. 
oktober 1988 fra Finansdepartementet til 
sjøfarts- og fiskerikomiteen om iverkset
telse av fritak fra mineraloljeavgift for far
tøy registrert i merkeregisteret.) 
St.prp. 4, ref. S.tid. 33, Innst. S. 3, S.tid. 48-
66 (10.10.88). 

2. Endringer i statsbudsjettet medregnet 
folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
5577 Apotekavgift.) 
St.prp. 16, ref. S.tid. 396, Innst. S. 28, S.tid. 
1359-1361 (30.11.88). 

3. Forslag fra Ole Frithjof Klemsdal og 
Wenche Frogn Sellæg om avgiftsklassifi
sering av biler. 
Dok. 8:5, ref. S.tid. 796, Innst. S. 72, S.tid. 
2136-2183 (salderingsdebatt 20.12.88). 

4. Statsavgift ved totalisatorspill og endring 
i statsbudsjettet for 1988 kap. 5571. 
(Vedlegg: l. Forskrift for totalisatorspill. 
2. Vedtekter for stiftelsen Norsk Riksto
to.) 

St.prp. 41, ref. S.tid. 998, Innst. S. 79, S.tid. 
2136-2183 (salderingsdebatt 20.12.88). 

5. Forslag fra Dag Jostein Fjærvoll, Kjell 
Furnes og Helga Haugen om fritak på 
statlige avgifter på kommunale rensean
legg. 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 2354, Innst. S. 139, 
S.tid. 3074-3127, 3151 (11.4.89). 
(Jf. STATSBUDSJE'ITET Il, sak 5.) 

6. Innføring av.avgift på formidling av beta
lingsfjernsyn i kabelnett. 
(Vedlegg Tillegg til Forskrifter om kabel
sendinger fastsatt ved kongelig resolu
sjon 17. februar 1989.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2710, Innst. S. 141, 
S.tid. 3294-3295 (24.4.89). 

7. Forslag fra Carl l. Hagen om tiltak for re
duksjon av forurensningsproblemene i 
Norge. 
(Vedlegg: Inntatt i innst. merknader fra fi
nanskomiteen til avgiftsdelen av forsla
get.) 
Dok. 8:46 (1987-88), ref. S.tid. 33, 2354, 
Innst. S. 180, S .tid. 4569-4628 (14.6.89). 
(Forslaget bifaltes ikke. Ytterligere 2 for
slag fra Carl I. Hagen ble ikke bifalt. Ko
miteens innst. punkt Ill ble bifalt med 59 
mot 46 stemmer.) 
(Jf. MILJØVERN Il, 7.) 

8. Statsavgift ved totalisatorspill og end
ringer i statsbudsjettet for 1989 kap. 5571. 
St.prp. 123, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 286, 
S.tid. 4902 (16.6.89). 

m. Spønmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om fo

reslåtte avgifter er tilstrekkelige til å 
fremme en mer miljø- og naturvennlig 
produksjon og et riktigere forbruksmøns
ter, S. tid. 347-348 (20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt, framsatt av 
Peter Angelsen om innføring av lokal 
drivstoffavgift i Tromsø til finansiering av 
gater og veger, S.tid. 1664 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Harald Synnes om 5 %-avgif
ten som er innført ved erverv av fast eien
dom i utlandet, S.tid. 2494 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om forskrifter 
for skjenkeavgiftene som skal tilfalle 
kommunene, S.tid. 2496 (1.2.89). 

5. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om char
teravgiften som også rammer forretnings
og tjenestereiser, S .tid. 2544-2545 (8.2.89). 

6. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll, framsatt 
av Lars Gunnar Lie om avgiftslettelser 
ved innføring og bruk av biler drevet av 
solenergi, S.tid. 2808 (8.3.89). 

7. Sp.spm. fra Ingvald Godal om ein gartnar 
i Vinje som har fått krav om etterbetaling 
av elavgift for oppvarming av eige driv-
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hus med straum frå eige kraftverk, S.tid. 
3168 (12.4.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 5. april1927 om innfør

sel og omsetning av brennevin, vin, frukt
vin, mjØd og Øl. (Alkoholavgiften tilfaller 
kommunene.) 
Ot.prp. 11, ref. O.tid. 3, Innst. O. 3, O.tid. 
12-13 (17.11.88), Besl. O. 2, L.tid. 4 (9.12.88). 
Lov av 23. desember 1988. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om 
merverdiavgift og i lov av 19. juni 1969 nr. 
67 om avgift på investeringer m.v. (Klar
gjøring av konkursboers og dødsboers 
plikter og rettigheter etter loven.) 
Ot.prp. 21, ref. O.tid. 81, Innst. O. 29, O. tid. 
162-163 (9.2.89), Besl. O. 39, L.tid. 24 
(22.2.89). Lov av 3.' mars 1989. 

3. Endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) og i lov av 31. mai 
1974 nr. 17 om kommunale vass- og 
kloakkavgifter. 

Ot.prp. 74 (1987-88), ref. O.tid. 676 (1987-
88), Innst. O. 31, O.tid. 242-244 (20.2.89), 
Besl. O. 47, L.tid. 42 (13.3.89). Lov av 13. 
mars 1989. 

4. Oppheving av lov av 26. juni 1925 nr. 4 om 
hundeavgift. 
Ot.prp. 47, ref. O.tid. 263, Innst. O. 42, 0.
tid. 338-339 (10.4.89), Besl. O. 56, L.tid. 49 
(24.4.89). Lov av 16. juni 1989. 

5. Endringer i lov av 19. juni 1959 nr. 2om 
avgifter vedrørende motorkjøretøyer og 
båter. (Regler om avskilting ved avgifts
unndragelse og ileggelse av gebyr.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 489, Innst. O. 107, 0.
tid. 760-761 (5.6.89), Besl. O. 120, L.tid. 87-
88 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

6. Endringer i lov om merverdiavgift og i 
lov om avgift på investeringer m.v. (Etter
beregning overfor uriktig registrerte, økte 
beløpsgrenser for forhøyet avgift, fritak 
for investeringsavgift på miljøinveste
ringer i landbruket.) 
Ot.prp. 84, ref. O.tid. 489, Innst. O. 105, 0 .
tid. 761-763 (5.6.89), Besl. O. 121, L.tid. 88 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(l forslag i Odelstinget - ikke bifalt.) 
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TANNLEGEVESEN 

Omfatter bl.a.: Den norske tannlegeforening, folketannrøkt, tannhelsetjenestelaven, tannlegelo
ven. 
Se også: FOLKEHELSE, HELSEVESEN. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Kjell Helland om risikoen ved 
bruk av amalgam i tannfyllinger, S. tid. 
485 (13.11.85) 

2. Sp.spm. fra Annelise Høegh om å sikre 
HTLV-3-smittede tannbehandling, S.tid. 
2048-2049 (19.2.86). 

1986-87 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om refusjon for 

utgifter ved skifting av amalgam til annet 

materiale ved tannbehandling, S.tid. 2080 
(28.1 .87). 

1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Leiv Blakset om refusjon for 

utgifter til ambulerande kjeveortoped, 
S.tid. 1975-1976 (13.1.88). 

2. Gr.spm. fra Kjell Helland om eventuelle 
skadevirkninger ved bruk av amalgam 
som tannfyllingsmateriale, S.tid. 2630-
2633 (23.3.88). 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av El

sa SkarbØVik om informasjon i fjernsynet 
om farer ved bruk av fluortabletter, S.tid. 
3940 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om 

tannhelsetjenesten og i lov av 17. juni 1966 
nr. 12 folketrygd. 
Ot.prp. 46, ref. O.tid. 263, Innst. O. 51, 0.
tid. 433-435 (12.5.89), Besl. O. 79, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 2. juni 1989. 



Telekommunikasjoner -688-

TELEKOMMUNIKASJONER 

Omfatter bl.a.: Kabelnett, Statens Teleforvaltning, telegrafloven, Tele-x. 
Se også KOMMUNIKASJON, POST, TELEVERKET. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1302 Kabelnettkontrollen m.v. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
923 Tele-X 

n. Alminnelige saker: 

l. Etablering av et nytt forvaltningsorgan på 
telekommunikasjonsområdet. (Statens 
Teleforvaltning.) 
St.prp. 98, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 246, 
S.tid. 3499-3504 (18.6.86). 

2. LønnsoppgjØret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst.. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). . 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om sitt forslag 
til endring av telegrafloven slik at satel
litt-TV kan mottas, S.tid. 244-245 
(30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om delta
kelse av Televerket i anbudskonkurranse 
om kabelfjernsynsutbygging, S.tid. 247-
248 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om behand
ling i Stortinget av et regelverk for etab
lering, utbygging og teknisk drift av ka
belnett, S.tid. 1864-1865 (15.1.86). 

4. Sp.spm. fra Grete Knudsen om innføring 
av tellerskritt etter kl. 17 i Asane, S.tid. 
2091-2092 (26.2.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov 29. april 1899 om Eneret 
for Staten til Befordring af Meddelelse 
ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende 
Anlæg (telegrafloven). (Private kabelnett
anlegg.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 269, Innst. O. 61, O. 
tid. 362-373 (11.6.86), Besl. O. 61, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Diverse endringer i Samferdse"Lsdeparte

mentets budsjettforslag m.v. for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 788, 
Budsj.innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statens Teleforvaltning 
1351 Statens Teleforvaltningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommer.de Industridepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 

923 3923 Tele-X 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 923 Tele-X.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

2. Takstsystemet for telefon. 
(Vedlegg: N abolokaltakstordningen. Ut
jevning av abonnentenes telefonutgifter 
og andre takstspørsmål. Undervedlegg: l. 
Lokalområdene for telefon, etter folke
mengde. 2. Telefonutgifter 1984, etter 
kommune.) 
St.meld. 51, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 190, 
S.tid. 3408-3416 (26.5.87). 

3. Tele-X. Modifikasjon av satellitten fra to 
til fire kanaler. 
St. prp. 117, ref. S. tid. 3585, Innst. S. 229, 
S.tid. 3742-3746 (4.6.87). 
(l forslag fra Thor-Eirik Gulbrandsen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

4. Hovedretningslinjer for videre utbygging 
og drift av kabelfjernsynsnett. 

St.meld. 57, ref. S.tid. 3166, Innst. S. 223, 
s. tid. 3835-3838 (5.6.87). 
(l forslag fra Thor-Eirik Gulbrandsen 
oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

5. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. 
(Tele-X, NOTELSAT og finansiering av 
tilleggsutstyr.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
(Jf. sak 1.) 
Budsjett-kap.: 

923 Tele-X 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om adgang til 

samme døgntilbud på teksttelefonkontakt 
for døve, som hørende, S.tid. 1626 
(10.12.86). 

2. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om avmo
nopolisering av salg av telefonapparater 
og faren for 350 arbeidsplasser ved EB i 
Risør, S.tid. 2339-2340 (18.2.87). 

3. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen, framsatt 
av Brit Jørgensen om kvalitetskravene på 
telefonapparater etter at Televerkets mo
nopol er opphevet, S.tid. 2382 (4.3.87). 

4. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om utred
ning om rasjonalisering av bemannede 
kystradiostasjoner i Nord-Norge, S.tid. 
3357 (20.5.1987). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede Samferdselsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statens teleforvaltning 
1351 Statens teleforvaltningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 

45 

Budsjett-kap.: 
923 Tele-X 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 30. no

vember 1987 om godkjennelse av konse
sjonssøknadfra Scansat!TV 3. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 1178, Innst. S. 129, 
S.tid. 2495- 2505 (15.3.88). 
(Jf. neste sak.) 

2. Forslag fra Carl I. Hagen datert 28. desem
ber 1987 om en såkalt «ned-link»-avtale 
med Intelsat for ScanSat!TV 3. 
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(Vedlegg til innst.: Brev fra Samferdsels
departementet til samferdselskomiteen 
datert 26. januar 1988.) 
Dok. 8:13, ref. S.tid. 1954, lnnst. S. 116, 
S.tid. 2569- 2575 (17.3.88). 
(Jf. forrige sak.) 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 
vedrørende Vegformål, J ernbanetrans
port, Postverket og Statens teleforvalt
ning m.v. (Stillingsbehovet og overføring 
av TTF fra Teledirektoratet til Statens te
leforvaltning.) 

St.prp. 71, ref. S.tid. 2599, Innst. S. 162, 
S.tid. 3108- 3117 (28.4.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om konse

sjon gitt til TBK for kabelnett i Sunndal, 
s. tid. 2044-2045 (27 .1.88). 

2. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om avgift 
pr. apparat for sikringsradioer som be
nyttes i skogbruket, S.tid. 2045 (27.1.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1350 4350 Statens teleforvaltning 
1351 Statens teleforvaltningsråd 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Næringsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 

923 Tele-X 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Telekommunikasjoner og Sta
tens teleforvaltning. (Overføring av inn
tekter fra Televerket til Statens telefor
valtning, Øking av stillingsrammen.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Hovedlinjer for organisering a_v. verdi
Økende teletjenester m.v. 
St.meld. 38, ref. S.tid. 3311, lnnst. S. 234, 
S.tid. 4306-4317 (8.6.89). 

3. Samtykke til endring av avtale frå 11. ap
ril1983 mellom Noreg og Sverige om sam
arbeid på telesatellittområdet m.m. 

(Vedlegg: l. Om eierforhold, drift og ut
nyttelse av Tele-X-systemet. 2. Tele-X
prosjektet, noteveksling om endring av 
overenskomst av 11.4.83.) 
St.prp. 105, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 257, 
S.tid. 4404-4405 (12.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om prøvefor

søk med ny norsk teknologi for mikrobøl
ge-distribusjon av fjernsynsprogrammer, 
S.tid. 3971-3972 (31.5.89). 

2. Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om forskjell i 
telefonutgifter for abonnementer i Oslo
regionens kommuner, S.tid. 3972 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 29. april 1899 om Eneret 

for Staten til Befordring af Meddelelse 
ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende 
Anlæg (telegrafloven). (Konsesjonsfritak 
til anlegg av kabelfjernsynsnett også for 
velforeninger. Ekspropriasjonshjemmel 
til eiendomsrett eller bruksrett til ulike 
typer nett og utstyr.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 432, lnnst. O. 78, 0.
tid. 542 (26.5.89), Besl. O. 93, L.tid. 68 
(1.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
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TELEVERKET 

Se også: KOMMUNIKASJON, TELEKOMMUNIKASJONER. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 5. Budsjettforslag 
for 1986 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 

U. Alminnelige saker: 

l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart. 
Vegformål, Jernbanetransport og Tele
kommunikasjoner. (Endring i Televerke~ 
driftsbudsjett.) 
St. prp. 30, ref. S.tid. 809, Innst. S. 34, 
S.tid. 1296-1298 (4.12.85). 

2. Valg av medlemmer med varamedlem
mer til Televerkrådet. 
Innst. S. 65, S.tid. 1633-1634 (16.12.85). 

3. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
2453 Televerket 

4. Endrede fullmakter m. v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivil 
luftfart, Vegformål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Tiltak i forbindelse med for 
sen levering av digitale telefonsentraler -
vederlag etter Frognerbrannen.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). 

5. Etablering av et nytt forvaltningsorgan på 
telekommunikasjonsområdet. (Statens 
Teleforvaltning.) 

St.prp. 98, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 246, 
S.tid. 3499-3504 (18.6.86). 

6. Lønnsoppgjøret 1986 m.v. for Transport
subsidier, Jernbanetransport, Post og Te
lekommunikasjoner. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 268, 
S.tid. 3689-3693 (20.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hans Røsjorde om språkfor
men i telefonkatalogen for Hordaland, 
S.tid. 218-219 (23.10.85) 

2. Sp.spm; fra Per-Kristian Foss om delta
kelse av Televerket i anbudskonkurranse 
om kabelfjernsynsutbygging, S.tid. 247-
248 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra Grete Knudsen om innføring 
av tellerskritt etter kl. 17 i Asane, S.tid. 
2091-2092 (26.2.86). 

4. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å la 
tilsattes organisasjoner ved Teleområde
ne få delta i lønnsfastsetting, S.tid. 2198 
(12.3.86). 

5. Sp.spm. fra Hans Frette om når Stortinget 
får tilbakemelding om grensesnittutval
gets innstilling om hvilke grensesnitt som 
skal gjelde for Televerkets monopol, S.tid. 
2411-2412 (16.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endringer i lov 29. april 1899 om Eneret 
for Staten til Befordring af Meddelelse 
ved Hjælp af Telegraflinjer og lignende 
Anlæg (telegrafloven). (Private kabelnett
anlegg.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 269, Innst. O. 61, O. 
tid. 362-373 (11.6.86), Besl. O. 61, L.tid. 41 
(18.6.86). Lov av 11. juli 1986. 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 5. Budsjettforslag 
for 1987 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 

U. Alminnelige saker: 
l. Hovedretningslinjer for grensesnitt mel

lom Televerkets monopol- og konkurran
seområde. 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2396, Innst. S. 120, 
S.tid. 2809-2818 (6..4.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjon 
av Svalbard for 1985. Saker for desisjon av 
Stortinget og andre regnskapssaker. 
(Riksrevisjonens konstitusjonelle anteg
nelser). (Nytt lønnsutbetalingssystem for 
Televerket- TELLUS.) 
Dok. l, ref. S.tid. 79, Innst. S. 154, S.tid. 
3370-337 4 (22.5.87). 

3. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 

telekommunikasjoner. (Ombyggings- og 
innredningsarbeider for telebygg i Kongs
vinger, Bergen og Oslo, økt bestillingsfull
makt for digitalt sentralutstyr.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S.tid. 3838-3839 (5.6.87). 

4. Opprettelse av Televerkets konkurranse
selskap TBK AlS. 
(Vedlegg: Utkast til vedtekter for TBK 
AlS.) 
St.prp. 92, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 242, 
S.tid. 3977-3980 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Finn Knutsen om planer for 

gebyr på kulingvarsler over kystradio
stasjonene, S.tid. 565 (12.11.86). 

2. Sp.spm. fra Solveig Torsvik, framsatt av 
Johan M. Nyland, om konsesjonsstopp for 
mobiltelefoner i Oslo og Akershus, S. tid. 
565 (12.11.86). 

3. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om leveranser 
av digitale telefonsentraler til Televerket, 
S.tid. 1929-1930 (7.1.87). 

4. Sp.spm. fra AsbjØrn Andersen om avmo
nopolisering av salg av telefonapparater 
og faren for 350 arbeidsplasser ved EB i 
Risør, S.tid. 2339-2340 (18.2.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommede SamferdseLsdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 5. Budsjettforslag 
for 1988 fra Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 Televerket 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1987 

vedrørende Telekommunikasjoner. (Ut
settelse av etablering av TBK AlS.) 
St.prp. 20, ref. S.tid. 536, Innst. S. 23, 
S.tid. 1039- 1106 (27.11.87). 

2. Diverse saker vedrørende Post og Tele
kommunikasjoner. 
(Omlegging av Postverkets hastetilbud 
innenlands. Endringer i åpningsbalansen 
for Televerkets konkurranseselskap TBK 
AlS m.v.) 

St.prp. 57, ref. S.tid. 2114, lnnst. S. 126, 
S.tid. 2575- 2578 (17 .3.88). 

3. Televerkets deltageLse i ScanTel AB. 
St.prp. 49, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 155, 
S.tid. 2923- 2925 (14.4.88). 

4. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegneLser.) (Nytt lønnsutbetalingssystem 
for Televerket - TELLUS, tomgangsleie 
-Televerket i Oslo, mangelfull inkassotje
neste, tegning av annonser i telefonkata
logene.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, J em banetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Revidert 
budsjettforslag for 9 88.) 
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St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen- Krone sendt Regjeringen- se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om auke i 

abonnementsavgifta for mobiltelefonsy-

stemet NMT 450 men ikkje for NMT 900, 
S.tid. 2046 (27.1.88). 

2. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om å opprett
holde telefonautomatene i Televerkets re
gi også i grisgrendte strøk, S.tid. 2047 
(27.1.88). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om Teledirek
toratet som motsetter seg typegodkjen
ning av Exotech nødpeileutstyr for skip, 
S.tid. 3692-3693 (1.6.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
(Vedlegg: 4. Budsjettforslag for 1989 fra 
Televerket.) 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
2453 5453 TeLeverket 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Kap. 2453 og 5453 Televerket.) 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Telekommunikasjoner. (TBK 
AJS - oppgjør med Televerket, telefon
abonnement til fritidsboliger, reduksjon i 
investeringer i INMARSAT.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Telekommunikasjon. (Kap. 
2453 Televerket - revidert budsjett 1988.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 999, Innst. S. 62, S.tid. 
1979-1983 (15.12.88). 

3. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Telekommunikasjoner. 
(Punktet om Organisering og effektivise
ring av kystradiotjenesten i Norge.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, Innst. S. 63, S.tid. 
1989-1994 (15.12.88). 

4. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport og Telekommunikasjo
ner. (Refusjon av renter til TBK A/S.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 25~8. Innst. S. 111, 
S.tid. 2949-2961 (30.3.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Avtale om bestilling av digi
tale telefonsentraler i 1990, endr. i vedtek
tene for TBK A/S, orientering om TBKs 
virksomhet, STS TELECOM - behov for 
kapitalbidrag fra Televerket.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S .tid. 4171-4181 (6.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Bergens na

bokommuner Samnanger og Meland som 
ikke har nabotelefontakst med Bergen, 
S.tid. 3272 (19.4.89). 
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TOLL 

Omfatter bl.a.: Tollere, tollaven, Tollvesenet. 
Se også: AVGIFTER, FINANSER, MERVERDIAVGIFT, PRISER, SKATTER, STATSBUD
SJETTET, SÆRAVGIFTER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet

Tollvesenet 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende tollavgifter. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1476-1479 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5511 Tollinntekter 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer i tolltariffen som følge av Spa
nias og Portugals medlemskap i EF fra l. 
januar 1986. 
St. prp. 54, ref. S.tid. 2082, Innst. S. 107, 
S.tid. 2109 (27.2.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å lem
pa på toll- og avgiftsreglane for å sikra 
brukt teknisk utstyr til den maritime vi
daregåande skulen i Bergen, S.tid. 2021 
(12.2.86). 

2. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om di
skriminering av diabetikere som søker 
arbeid i tollvesenet, S.tid. 2202-2203 
(12.3.86). 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet 

- Tollvesenet 
2. Videreføring av arbeidet med utredning 

av datasystemer i tollvesenet. 
St.prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1827-1830 
(16.12.86). 

3. Tollavgifter for 1987. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1832-1897, (sal
deringsdebatten 16.12.86). 

Budsjett-kap.: 
5511 ToUinntekter 

(l forslag bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger og endringer på 

statsbudsjettet for 1986 under kapitlene 
21 og 1610. (Etterlønn til statsråder og toll
og avgiftsdirektoratet.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 981, Innst. S. 69, S.tid. 
1731 (12.12.86). 

2. Stortingets samtykke til ratifikasjon av 
internasjonal konvensjon om harmonisert 
varebeskrivelse og klassifiseringssystem, 
utferdiget i Brussel 14. juni 1983, med til
hørende endringsprotokoll av 24. juni 
1986. 
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(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 146, 
S.tid. 3195 (14.5.87). 

3. Teknisk revisjon av tolltariffen - over
gang til tolltariff basert på Det harmoni
serte system for beskrivelse og koding av 
varer. 
(Vedlegg: Tolltariffen.) 
St.prp. 100, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 192, 
S.tid. 3488 (27 .5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg tiJ innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Tollvesenet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans Frette om nedlegging av 

Sauda tollsta~jon, S.tid. 56 (15.10.86). 

2. Sp.spm. fra Ashild Hauan om tolletatens 
EDB-systemer bør legges til Nord-Norge, 
S.tid. 2127 (4.2.87). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om tilsetting 
av flere tolltjenestemenn ved Bjørnefjell 
tollsted slik at åpningstiden ved stasjonen 
kan utvides, S. tid. 2387-2388 ( 4.3.87). 

4. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om å styrke 
bemanningen innen tollvesen og politi i 
Trondheim, som ledd i kampen mot 
byens økende narkotikaproblemer, S.tid. 
3093-3094 (6.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i lov av 10. juni 1966 nr. 5 (Tolla

ven.) (Forskriftshjemmel for innføring av 
gebyr på tollkredittdeklarasjoner.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 283, Innst. O. 67, O. 
tid. 389 (27.5.87), Besl. O. 67, L.tid. 75 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet, 

Tollvesenet 
(Jf. sak 2.) 

2. Videreføring av arbeidet med utredning 
av datasystemer i Tollvesenet. 

St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 704, Bud
sjett-innst. S. 2.Tillegg l, S.tid. 1302-1303 
(2.12.87). 

3. Tollavgifter for 1988. 
(Vedlegg: Endringer i det norske syste
met med generelle tollpreferanser for im
port av varer fra utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1549-1554 
(7.12.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Solveig Sollie om Tollvese

nets vakttjeneste på kyststrekningen San
defjord - Kragerø, S. tid. 2464 (2.3.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Videreføring av arbeidet med utredning 

av datasystemer i skatteetaten m.m. (Bev. 
under kap. 1610 Toll og avgiftsdirektora
tet, Tollvesenet.) 
St.prp. l. Tillegg l, ref. S.tid. 578, Bud
sjett-innst. S. 2. Tillegg l, S.tid. 797-838, 
848 (17 .11.88). 
(Jf. neste sak.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Finansdepartementet, So-

sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
1610 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet, 

ToLLvesenet 
(Jf. forrige sak.) 

3. Tollavgifter for 1989. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1844-1848 
(12.12.88). 
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U. Alminnelige saker: 
l. Fremskyndet generell tollavvikling over

for Spania. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 168, 
S.tid. 3596 (19.5.89). 

2. Nedsettelse av tollsatsene for tropiske 
produkter som ledd i GATT-forhandlinge
ne under Uruguay-runden. 
(Vedlegg: Tropiske produkter. Spesielle 
tilbud fra Norge. Midtveis i Uruguay-run
den.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 169, 
S.tid. 3596-3597 (19.5.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Ramberg om manglende 

tollkontroll på danskeferjen «Peter Wes
sel», S.tid. 785-786 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Anne-Lise Bakken om en 
norsk farget kvinne som ble stoppet på 
Fornebu og utsatt for en ubehagelig kon
troll, S.tid. 2296-2297 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om tollfrihet 
for hjemførte biler og endring av regelver
ket, S.tid. 3767-3768 (24.5.89). 

4. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å hind
re ulovlig import av kjØtt fra Danmark til 
Norge, S.tid. 3960 (31.5.89). 
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TRAFIKKSIKKERHET 

Omfatter bl.a.: Fartsgrenser, førerkort, Statens biltilsyn, trafikkregler, trafikkulykker. 
Se også: VEGTRAFIKK, VEGVESEN. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om et utvalg 
for å vurdere avgiftene på miljØ- og sik
kerhetsutstyr i biler, S.tid. 2054 (19.2.86). 

2. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å stoppe den 
ukontrollerte langtransportnæringa på 
de norske veiene, S.tid. 2190-2191 
(12.3.86). 

3. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om mel
dingen om økt trafikksikkerhet, S.tid. 
2958 (4.6.86). 

4. Sp.spm.fra Jørgen Kosmo om å styrke tra
fikksikkerheten gjennom bedre over
våking, S.tid. 2960-2961 (4.6.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 

Il. Alminnelige saker: 
l . Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

for 1986 under kap. 440 Politiet og kap. 
446 Lensmannsetaten til Økt trafikkinn
sats. 
St.prp. 17, ref. S.tid. 254, Innst. S. 15, S.tid. 
333 (4.11.86). 

2. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring. 
(Opprettelse av 40 stillinger til biltilsynet 
og 40 til lensmannsetaten.) 
St.meld. 18, ref. S.tid. 334, Innst. S. 97, 
S.tid. 2463-2516 (10.3.87). 
(4 forslag framsatt, hvorav l fra Per Aas bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl l . Hagen om anvendelse 

av avgiftsinntektene fra bilister til ekstra
ordinær innsats for samferdselsformål og 
trafikksikkerhet, S.tid. 35-36 (8.10.86). 

2. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om tiltak 
mot flåten av fritidsbåtar for å motverka 

den aukande skade- og ulukkesfrekven
sen på sjøen sommars tid, S.tid. 55-56 
(15.10.86). 

3. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om ar
beidet med gang- og sykkelveier i Horda
land, S.tid. 1623-1624 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om bed
re informasjon til publikum om veisper
ringer i forbindelse med ras eller uhell på 
veiene, S .tid. 1624 (10.12.86). 

5. Sp.spm. fra Marit Bunes Nybakk om ulik 
bedømmelse av personer som er oppe til 
fØrerprøven, S.tid. 1625-1626 (10.12.86). 

6. Sp.spm. fra Mona Røkke om hvilke lens
mannsdistrikter vil nyte godt av de 40 stil
lingene som er opprettet i forbindelse 
med behandlingen av trafikkmeldingen, 
S.tid. 3649 (3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 

4. («Trimming» av motorsykler og mope
der, transport av farlig gods, personlig 
verneutstyr, øvingskjøring.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 281, Innst. O. 51, O. 
tid. 303-306 (21.5.87), Besl. O. 59, L.tid. 48 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 
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1987-88 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om lite trafikk

sikre busser for kjØring av skoleelever, 
S.tid. 1968 (13.1.88). 

2. Sp.spm. fra Ragna Berget JØrgensen om 
inndragningspraksisen ved høye farts
overtredelser, S.tid. 1972-1973 (13.1.88). 

3. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ut
peiking av prøvekommunar for trafikk
sikkerhet, S.tid. 2045-2046 (27.1.88). 

4. Sp.spm. fra Torgunn Aas Reggestad om 
bygging av motorbaneanlegg i kommune
ne, S.tid. 2082-2083 (3.2.88). 

5. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om av
giftslette for nye motorvogner utstyrt med 
blokkeringsfrie bremsar og som tilfreds
stiller USA sine 1982-krav til utslepp av 
gasser, S. tid. 2122-2123 (10.2.88). 

6. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om utset
telse av innføring av l 00 kms fartsgrense 
på motorveier, S.tid. 2981-2982 (20.4.88). 

7. Sp.spm. fra Karin Lian om sertifikatkrav 
for minibusskjØring, S.tid. 3423-3424 
(25.5.88). 

1988-89 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om å sikre 

barn trygg skoleveg, S.tid. 415 (26.10.88). 
2. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Vegdi

rektoratets forbud mot variable reklame
tavler langs norske veier, S. tid. 493-494 
(2.11.88). 

3. Gr.spm. fra Hallgrim Berg om tiltak for å 
auke trafikktryggleiken for unge motor
vognførarar, t.d. ved langtidsinndraging 
av førarkort og køyretøy, S.tid. 24772480 
(31.1.89). 

4. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Vegdi-

rektoratets forbud mot variable reklame
tavler langs norske veier, S. tid. 2552-2553 
(8.2.89). 

5. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om et 
obligatorisk snøscooterbevis, S.tid. 3171-
3172 (12.4.89). 

6. Sp.spm. fra Knut Aarvelta om styrking av 
lensmannsetaten med flere UP-patruljer, 
S.tid. 3417 (3.5.89). 

7. Sp.spm. fra Eva Finstad om et betong
gjerde på Aursmoen i Aurskog-Høland, 
S.tid. 3429-3430 (3.5.89). 
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TRAKTATER 

Omfatter bl.a.: Internasjonale avtaler og overenskomster, skipsfartsavtaler, skipskonvensjoner. 
Se også: GRENSESPØRSMAL, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT SAMAR
BEID, NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, SKATTEAVTALER, UTENRIKSSAKER, 
ØKONOMISK SAMARBEID. 

1985-86 
Il. Alminnelige saker: 

l. Samtykke til inngåelse av en avtale mel
lom Norge og FNs vitenskaps- og teknolo
gifond (UNFSSTD) angående et data
prosjekt ved Asian Institute of Technology 
(AlT) i Bangkok. 
St.prp. 8, ref. S.tid. 241, Innst. S. 67, S.tid. 
1589 (12.12.85). 

2. Samtykke til ratifikasjon av en konven
sjon av 19. september 1979 vedrørende 
vern av ville europeiske planter og dyr og 
deres naturLige leveområder (Bern-kon
vensjonen), med visse forbehold, og un
der avgivelse av erklæring. 
St.prp. 12, ref. S.tid. 260, Innst. S. 92, S.tid. 
2035-2039 (13.2.86). 

3. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Sri Lanka angående samarbeid 
for å fremme økonomisk og sosial utvik
ling på Sri Lanka. 
(Vedlegg: Avtaleteksten på engelsk med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 158, 
S.tid. 2876-2880 (29.5.86). 

4. Samtykke til at Norge (l) ratifiserer en 
konvensjon av 10. desember 1984 mot tor
tur og annen grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff og 
(2) avgir erklæringer i henhold til artikle
ne 21 og 22 i konvensjonen om anerkjen
nelse av kompetansen til Torturkomiteen 
til å behandle henholdsvis statsklager og 
individuelle klager. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 159, 
S.tid. 2910-2916 (2.6.86). 

5. Samtykke til tilslutning til Hvetehandels
konvensjonen 1986, og Matvarehjelpskon
vensjonen 1986. 

(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 163, 
S.tid. 2916 (2.6.86). 

6. Samtykke til ratifikasjon av en protokoll 
av 8. juli 1985 til ECE-konvensjonen av 13. 
november 1979 om langtidstransporterte 
grenseoverskridende luftforurensninger, 
vedrørende minst 30 % reduksjon av svo
velutslipp eller av den mer~gden av svovel 
som krysser nasjonale grenser. 
(Vedlegg: - Protokollen i engelsk tekst 
med oversettelse til norsk.) 
St.prp. 67, ref. S.tid. 2402, Innst. S. 197, 
s. tid. 3036-3043 (6.6.86). 

7. Samtykke til ·tiltredelse av en overens
komst av 10. mai 1973 om opprettelse av 
Det europeiske laboratorium for moleky
lærbiologi. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 84, ref. S.tid. 2857, Innst. S. 207, 
S.tid. 3103 (10.6.86). 

8. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1984 om overenskomster inngått med 
fremmede stater og internasjonale orga
nisasjoner i 1984. 
Ref. S.tid. 1936, Innst. S. 219 (ikke-beh.), 
s. tid. 3224 (13.6.86). 

9. Samtykke til at Norge tiltrer Avtale om 
opprettelse av Den interamerikanske ut
viklingsbank (IDB), av 8. april 1959 med 
senere endringer. 
( 4 vedlegg med avtaleteksten på norsk og 
engelsk, medlemsfortegnelse, kapital
innskudd og medlemslandenes stemmer 
og stemmeandeler.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 809, Innst. S. 236, 
S.tid. 3224-3230 (13.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Helen Bøsterud om ratifika
sjon av FNs konvensjon mot tortur, S.tid. 
1871-1872 (15.1.86). 

2. Sp.spm. fra John S. Tveit om ratifikasjon 
av ILO-konvensjon nr. 161 om bedriftshel
setjeneste, S.tid. 2952 (4.6.86). 

IV. Lovsaker: 

l. (A) Endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28om 
atomenergivirksomhet (B) Lov om sam
tykke til ratifikasjon av endringsproto
koller 16. november 1982 til Pariskonven
sjonen 29. juli 1960 og Tilleggskonvensjon 
31. januar 1963 om erstatningsansvar på 
kjerneenergiens område. 

Ot.prp. 74 (1984-85), ref. O.tid. 417 (1984-
84). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 7- se neste 
sak.) 

2. (A) Endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28om 
atomenergivirksomhet (B) Lov om sam
tykke til ratifikasjon av endringsproto
koller 16. november 1982 til Pariskonven
sjonen 29. juli 1960 og Tilleggskonvensjon 
31. januar 1963 om erstatningsansvar på 
kjerneenergiens område. (Jf. Ot.prp. 74 
(1984-85).) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 9, O.tid. 79-
80 (10.12.85), Besl. O. 21 og 22, L.tid. 21 
(16.12.85). 
Lov av 20. desember 1985. 

1986-87 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto

koller, m.v. til Norges avtaler med Det Eu
ropeiske Økonomiske Fellesskap og Det 
Europeiske Kull- og Stålfellesskap i til
knytning til Portugals og Spanias tiltre
delse til De Europeiske Fellesskap fra l. ja
nuar 1986. 
(Vedlegg: Tilleggsprotokoll på engelsk og 
norsk.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 334, Innst. S. 32, S.tid. 
1572 (9.12.86). 

2. Samtykke til ratifikasjon av Den interna
sjonale kakaoavtale, 1986. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse · og oversikt over eks
portlandene.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 1266, Innst. S. 53, 
S.tid. 1574 (9.12.86). 

3. Stortingets samtykke til ratifikasjon av 
internasjonal konvensjon om harmonisert 
varebeskrivelse og klassifiseringssystem, 
utferdiget i Brussel 14. juni 1983, med til
hørende endringsprotokoll av 24. juni 
1986. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 146, 
S.tid. 3195 (14.5.87). 

4. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1984 om overenskomster inngått med 
fremmede stater og internasjonale organi
sasjoner i 1984. (Memorandum om drift og 

vedlikehold av NATOs luftbårne kontroll
og varslingsstyrke.) 
Ref. S.tid. 1936 (1985-86), lnnst. S. 156, 
S.tid. 3304-3308 (19.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

IV. Lovsaker: 
l. A. Kjøpslov 

B. Lov om samtykke til ratifikasjon av 
FN-konvensjonen om kontrakter for in
ternasjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 
1980. 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets hØ
ringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallelloppstil
ling av bestemmelsene i gjeldende kjøps
lov, NU 1984: 5, proposisjonen og FN-kon
vensjonen. 3. Parallelloppstilling av de se
neste nordiske lovutkast. 4. FN-konven
sjonen 11. april 1980 om internasjonale 
løsørekjØp, engelsk og fransk autentisk 
tekst og med norsk oversetting. 5. Inbe
retning om FN-konferanse i Wien 10. 
mars - 11. april1980 om internasjonale løs
ørekjøp. 6. Notat august 1980 av professor 
Erling Selvig om Retten til oppfyllelse et
ter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjØpsloven.) 
(Særskilte vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om 
kjøp. Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 
N ordiska kØplagar.) 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 
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1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksdepartementets traktatforelegg 

for 1985 om 51 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale 
organisasjoner i 1985. 
Ref. S.tid. 48, Innst. S. 56, S.tid. 1567-1568 
(7.12.87). 

2. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1986 om 45 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale 
organisasjoner i 1986. 
Ref. S.tid. 48, Innst. S. 81, S.tid. 2205 
(18.2.88). 

3. Samtykke til ratifikasjon av sjette, sjuen
de og åttende protokoll til Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon. (Opphe
velse av dødsstraff.) 
(Vedlegg: Protokoll nr. 6, 7, og 8 på 
engelsk og norsk.) 
St.prp. 6, ref. S.tid. 536, Innst. S. 82, S.tid. 
2205-2207 (18.2.88). 

4. Stadfestelse av inngåelsen av en overens
komst av 19. august 1986 mellom Dan
marks regjering sammen med Færøyenes 
og Grønlands landsstyrer samt Finlands, 
Islands, Norges og Sveriges regjeringer 
om opprettelse av Det nordiske utvik
lingsfondfor Vest-Norden. 
(Vedlegg: Overenskomst om opprettelse 
og vedtekter for Det nordiske utviklings
fond for Vest-Norden.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2132, Innst. S. 121, 
S.tid. 2375- 2379 (1.3.88). 

5. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Tanzania om samarbeid for å 
fremme den Økonomiske og sosiale utvik
ling i Tanzania. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2765, Innst. S. 232, 
S.tid. 3674 (31.5.88). 

6. Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings
fond. 
St.prp. 135, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 272 
(ikke-beh.), S. tid. 3957 (7 .6.88). 

7. Samtykke til ratifikasjon av ein protokoll 
av 16. september 1987 til Wien-konvensjo
nen av 22. mars 1985 om vern av ozonla
get, som gjeld stoff som reduserer ozonla
get. 
(Vedlegg: Protokollen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 257, 
S.tid. 4193- 4199 (10.6.88). 

8. ILO-konvensjoner som Norge tidligere ik
ke har ratifisert. 
(Vedlegg: l. ILO-konvensjoner som Nor
ge har og ikke har ratifisert. 2. Teksten til 
konvensjon nr. 143 og nr. 149.) 

St.prp. 46, ref. S.tid. 1687, Innst. S. 246 (ik
ke-beh.), S. tid. 4213 (10.6.88). 

9. Samtykke til å inngå en overenskomst 
mellom regjeringen i kongeriket Norge og 
regjeringen i kongeriket Belgia om trans
port av gass fra norsk kontinentalsokkel 
og andre områder gjennom rørledning til 
kongeriket Belgia. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 148, ref. S.tid. 4260 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

IV. Lovsaker: 
l. A) Endring av lov 16. desember 1960 nr. l 

om luftfart, B) lov om samtykke til ratifi
kasjon av Montreal-protokoll nr. 3 og 4 til 
Warszawa-konvensjonen 12. oktober 1929 
om internasjonal luftbefordring med se
nere endringer. 
(Vedlegg: l. Guatemala-protokollen. 2. 
Montreal-protokollen nr. 3. 3. Montreal
protokoll nr. 4 (engelsk og fransk tekst 
med oversetting til norsk).) 
Ot.prp. 8, ref. O.tid. 5, Innst. O. 12, O.tid. 
160-164 (10.12.87), Besl. O. 23, L.tid. 19 
(16.12.87). Lov av 18. desember 1987. 

2. A. Kjøpslov. B. Lov om samtykke til ratifi
kasjon av FN- konvensjonen om interna
sjonale LøsørekjØp, vedtatt 11. april 1980. 
(Vedlegg til Ot.prp.: l. Justisdepartemen
tets høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallel
loppstilling av bestemmelsene i gjelden
de kjØpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN- konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
av de seineste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjØp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Innberetning om FN-konferanse i Wien 
10. mars - Il april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp. 6. No tat august 1980 av profe
ssor Erling Selvig om Retten til oppfyllel
se etter internasjonal og nordisk kjøps
rett. 7. Notat oktober 1981 av professor 
Birger Stuevold Lassen om Tredjemanns 
opphavsrett som mangel i kjøpsloven. 
Særskilt vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om 
kjøp. Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 
N ordiska kØ plager. Vedlegg til innst.: l. 
No tat av 11.2.88 fra Forbrukerrådet til ko
miteen. 2. Brev av 4.3.88 fra departemen
tet til komiteen.) 
Ot.prp. 80 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
51, O.tid. 457-485 (26.4.88), Besl. O. 65, 66, 
L.tid. 70-71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 

3. A) Lov om anerkjennelse og fullbyrding 
av utenlandske avgjØrelser om foreldre
ansvar m. v. og om tilbakelevering av 
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barn. B) Lov om samtykke til ratifikasjon 
av Europarådkonvensjonen 20. mai 1980 
om anerkjennelse og fullbyrding av av
gjørelser om foreldreansvar og om gjen
opprettelse av foreldreansvar og Haag
konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivi
le sider ved internasjonal barnebortfø
ring. 

(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk og 
fransk tekst med norsk oversettelse.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 390, Innst. O. 84, 0.
tid. 860-863 (7.6.88), Besl. O. 105, 106, L.tid. 
111 (11.6.88). Lov av 8. juli 1988. 

1988-89 

n. Alminnelige saker: 
L Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings

fond. 
St.prp. 135 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 7, ·s.tid. 423-425 (27.10.88). 

2. Samtykke til å inngå en overenskomst 
mellom regjeringen i kongeriket Norge og 
regjeringen i kongeriket Belgia om trans
port av gass fra norsk kontinentalsokkel 
og andre områder gjennom rørledning til 
kongeriket Belgia. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St. prp. 148 (1987-88), ref. S.tid. 32, Innst. S. 
21, S.tid. 771-772 (10.11.88). 

3. Samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 
11. oktober 1973 om opprettelse av Det eu
ropeiske senter for middels-lange vær
varsler. 
(Vedlegg: Konvensjonen 11. oktober 1973 
med tillegg og protokoll. (Engelsk tekst 
og norsk oversettelse).) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 34, Innst. S. 22, S.tid. 
772 (10.11.88). 

4. Samtykke til ratifikasjon med visse forbe
hold av en europeisk konvensjon av 24. 
november 1977 om fremmedarbeideres 
rettsstilling. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St. prp. 7, ref. S.tid. 34, Innst. S . . 25, S.tid. 
1915-1916 (15.12.88). 

5. Samtykke til ratifikasjon av Den interna
sjonale Naturgummiavtale 1987, vedtatt i 
Geneve 20. mars 1987. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 70, 
S.tid. 1951 (15.12.88). 

6./LO-konvensjoner som Norge tidligere 
ikke har ratifisert. (Ratifikasjon av kon
vensjon nr. 143 (1975) om ut- og innvand
ring, del l. og nr. 149 (1977) om sysselset
tings-, arbeids- og levevilkår for syke
pleiepersonell og tiltredelse av rekom
mandasjon nr. 157 om samme.) 

(Vedlegg: l. ILO-konvensjoner som Nor
ge har og ikke har ratifisert. 2. Teksten til 
konvensjon nr. 143 og nr. 149.) 
St.prp. 46 (1987-88), ref. S.tid. 1687 (1987-
88), Innst. S. 85, S.tid. 2464-2566 (9.2.89). 

7. Samtykke til godkjenning av tillegg til av
tale mellom Norge og Zambia vedrørende 
landbruk og bygdeutvikling i Zambia. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2482, Innst. S. 101, 
S.tid. 2749-2750 (23.2.89). 

8. Samtykke til ratifikasjon av Den europeis
ke konvensjon om forebyggelse av tortur 
og umenneskelig eller nedverdigende be
handling eller straff. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2277, Innst. S. 102, 
S.tid. 2750-2752 (23.2.89). 

9. Samtykke til ratifikasjon av Europeisk av
tale om medisinsk stønad under midlerti
dig opphold i utlandet. 
(Vedlegg: l. Redegjørelse fra Sosialdepar
tementet om konsekvensene av norsk 
tilslutning til avtalen. 2. Avtalen i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2205, Innst. S. 103, 
S.tid. 2774 (7.3.89). 

10. Samtykke til undertegning og godkjen
ning av Europarådskonvensjonen av 15. 
oktober 1985 om lokalt selvstyre. 
(Vedlegg: Konvensjonsteksten på 
engelsk og i norsk oversettelse.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 482, Innst. S. 110, 
S.tid. 3040-3041 (6.4.89). 

11. Samtykke til ikraftsettelse av en restruk
tureringsavtale med staten Benin om 
misligholdte garanterte eksportkreditter 
gjennom Garanti-Instituttet for eksport
kreditt (GIEK). 
St.prp. 20, ref. S.tid. 482. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 37 .) 

12. Tilbakekalling av St.prp. nr. 20 (1988-89) 
om samtykke til ikraftsettelse av en re
struktureringsavtale med staten Benin 
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om misligholdte garanterte eksportkre
ditter gjennom Garanti-instituttet for eks
portkreditt (GIEK). 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2947, Innst. S. 146, 
S.tid. 3273 (19.4.89). 

13. Samtykke til tilslutning til en konvensjon 
av 16. desember 1988 om bygging og drift 
av Det europeiske synkrotronstrålean
legg. (ESRAF- Norsk tilslutning gjennom 
NORDSYNC.) 
(Vedlegg: I. Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Il. Sluttakt fra 
diplomatkonferansen om opprettelse av 
et europeisk synkrotronstråleanlegg. Ill. 
Avtale vedrørende NORDSYNC.)) 
St.prp. 77, ref. S .tid . 3151, Innst. S. 158, 
S .tid. 3436-3437 (3.5.89). 

14. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det europeiske 
økonomiskefellesskap om forskning og ut
vikling på miljØvernområdet. 
(Vedlegg: Samarbeidsavtalen i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 192, 
S .tid. 3694 (22.5.89). 

15. Samtykke til at Noreg tiltrer konvensjo
nen om opprettelse av Det multilaterale 
garanti-institutt for investeringer (Ml
GA) av 11. oktober 1985. 
(Vedlegg: Konvensjon om opprettelse av 
MIGA (i engelsk tekst med norsk overset
telse), med tillegg.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3031, Innst. S. 165, 
S.tid. 3779-3781 (24.5.89). 

16. Utenriksdepartementets traktatforelegg 
for 1987 om 58 overenskomster inngått 
med fremmede stater og internasjonale 
organisasjoner. 
Ref. S.tid. 4317 (8.6.89) og vedtatt utsatt. 

17. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap på området medi
sin- og helseforskning. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 220, 
S.tid. 4337 (9.6.89). 

18. Samtykke til inngåelse av en samarbeids-

avtale mellom Norge og det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap orri en plan for å 
stimulere det internasjonale samarbeid 
og den internasjonale utveksling som er 
nødvendig for europeiske vitenskapelige 
forskere (SCIENCE). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 121, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 248, 
S.tid. 4337 (9.6.89). 

19. Samtykke til endring av avtale frå 11. 
april 1983 mellom Noreg og Sverige om 
samarbeid på telesatellittområdet m.m. 
(Vedlegg: l. Om eierforhold, drift og ut
nyttelse av Tele-X-systemet. 2. Tele-X
prosjektet, noteveksling om endring av 
overenskomst av 11.4.83.) 
St.prp. 105, ref. S .tid. 3649, Innst. S. 257, 
S.tid. 4404-4405 (12.6.89). 
(l forslag- ikke bifalt.) 

20. Samtykke til ratifikasjon av ein Protokoll 
av 31. oktober 1988 til ECE-konvensjonen 
av 13. november 1979 om langtranspor
terte grenseoverskridande luftforurei
ningar, som gjeld kontroll av utslepp av 
nitrogenoksid eller av den mengda av ni
trogenoksid som kryssar nasjonale gren
ser. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 82, ref. S .tid. 32J3, Innst. S. 255, 
S .tid. 4570-4628 (14.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om forbod 

mot grenseoverskridande transport av 
farleg avfall frå industriland til u-land i 
ein global konvensjon, S .tid. 755 
(10.11.88). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om inkorpore
ring av de internasjonale menneskerettig
hetskonvensjonene i norsk rett, S.tid. 
2541-2542 (8.2.89). 

3. Sp.spm. fra Marit Wikholm om Norges 
forpliktelser i forhold til avtalen om re
duksjon av utslipp av næringssalter til 
Nordsjøen, S.tid. 2712-2713 (22.2.89). 
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TREFOREDLINGSINDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Cellulosefabrikker. 
Se også: INDUSTRI. 

1985-86 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om to
talbrannen ved Salsbruket Tresliperi og 
virkningen for lokalsamfunnet, S. tid. 4 77-
478 (8.11.85) 

2. Sp.spm. fra Erik Dalheim om statskraft til 
de mindre treforedlingsbedrifter, S.tid. 
2189 (12.3.86). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om gjenopp
bygging av Salsbruket Tresliperi, S.tid. 
2421-2422 (16.4.86). 

4. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om søk-

nad fra Salsbruket Tresliperi om midler til 
gjenoppbygging av bedriften, S.tid. 2861 
(28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Opphevelse av midlertidig lov av 10. juni 
1977 nr. 70 om begrensning av skogin
dustrienes virkesforbruk. 
Ot.prp. 24, ref. O.tid. 6, Innst. O. 35, O.tid. 
274-281 (22.5.86), Besl. O. 53, L.tid. 36 
(29.5.86). Lov av 20. juni 1986. 

1986-87 

U. Alminnelige saker: 
l. Sal av staten sine aksjar i Forenede Papir 

og Cellulosefabrikker AlS. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 788, Innst. S. 40, S.tid. 
1590 (9.12.86). 

2. Tildeling av statskraft til bedrifter innen 
kraftintensiv industri og treforedlingsin
dustri. 
St.prp. 65, ref. S.tid. 2633, Innst. S. 196, 
S.tid. 3747-3756 (4.6.87). 

1987-88 

n. Alminnelige saker: 
l. Revurdering av 1983-kontraktene for 

kraftintensiv industri og treforedlingsin
dustri og retningslinjer for salg/tilbake
salg av kraft fra kraftintensiv industri til 
Statkraft. 

(Vedlegg: l. Brev fra Landsforeningen for 
Elektrokjemisk og Elektrometallurgisk 
Industri. 2. Brev fra Papirindustriens 
Sentralforbund.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 934, Innst. S. 261, 
S.tid. 3817- 3857 (3.6.88). 
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TROSSAMFUNN 

Omfatter bl.a.: Dissentere, humanetikere, livssynssamfunn, Norges Frikirkeråd. 
Se også: DEN NORSKE KIRKE, KIRKE. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 575-619 
(15.11.85). 
Budsjett-kap.: 

472 Trossamfunn m.m. 

ID. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om avslag på 
søknad fra Human-Etisk Forbund til Vu
ku sokneråd i Verdal om å få benytte en 
kommunal kirkestue til minnesamvær, 
S.tid. 1937-1938 (5.2.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 

Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 625-673 
(14.11.86). 
Budsjett-kap.: 
472 Trossamfunn m.m. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 606-653 
(13.11.87). 
Budsjett-kap.: 
472 Trossamfunn m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. (Vedr. overføring av bev. 
under kap. 215 Tilskudd til privateigde 
skole- og kyrkjebygg m.v.- arealtilskudd.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
(Jf. Il, sak 1.) 

46 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1987. (Kap. 215 Tilskudd til 
privateide skolebygg, visse kirkebygg 
m.v.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 704, Innst. S. 36, 
S.tid. 1307- 1308 (3.12.87). 
(Jf. I, sak 2.) 

2. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Statstilskudd til priva
te skole- og kirkebygg.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
s. tid. 4257-4259 (10.6.88). 
(2 forslag fremmet av Lars Gunnar Lie -
begge bifalt.) 
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ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om reduk

sjon i støtten til en rekke frikirkelige ny-

bygg. (Trukket tilbake), S. tid. 2464 
(2.3.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Justis- og politideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 4, S.tid. 849-900 
(18.11.88). 
Budsjett-kap.: 
472 Trossamfunn m.m. 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende · Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

diverse kapitler administrert av Justis- og 
politidepartementet. (Kap. 472 Trossam
funn m.m.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 998, Innst. S. 43, S.tid. 
1913-1915 (15.12.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen om opphevelse 

av straffelovens § 142 (blasfemiparagra
fen). 
Dok. 8:29, ref. O.tid. 263, Innst. O. 56, 0.
tid. 417-426 (9.5.89) og vedtatt sendt Regje
ringen. 
(Forslaget ble ikke bifalt, men sendt Re
gjeringen.) 
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TRYGDER 

Omfatter bl.a.: Attføringsstønad, forsørgerstønad, avergangsstønad, pensjoner, sykepenger, 
trygdekontorer, trygdemisbruk, trygderetten. 
Se også: BARNETRYGD, ELDREOMSORG, FOLKETRYGD, SOSIAL VESEN. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 
610 Barnetrygd 

2602 Trygdekontorene m. v. 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 Uførhet 
2661 Krigspensjonering (sivile) 
2662 Yrkesskadetrygd - gml Lovgivning 
2663 Attføring 
2680 Enker og enkemenn m.v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 Ugifte forsØrgere 
2684 Skilte og separerte forsørgere 
2686 Gravferdshjelp 
3650 Sykepenger 

U. Alminnelige saker: 

l. Regulering av pensjonene fra pensjons
trygden for sjømenn fra l. januar 1986. 
St.prp. 45, ref. S.tid. 1836, Innst. S. 91, 
S.tid. 2039 (13.2.86). 

2. Regulering av pensjon ene fra pensjons
trygden for sjØmenn fra l. mai 1986 og om 
Øking av bevilgningen under kap. 674, 
post 51, for 1986. 
St.prp. 95, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 214, 
S.tid. 3159 (12.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om kritik
ken mot gjeldende samordningsregler 
for pensjons- og trygdeytelser, S.tid. 223-
224 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å legge ned 
fylkesnemndene for å korte ned saksbe
handlingstiden i attførings- og uføresa
ker, S.tid. 721 (20.11.85) 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om over
gangsstønadfor enslige mødre, S.tid. 1281 
(4.12.85) 

4. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om Rikstryg
deverkets refusjonsregler vedrørende fy
sioterapeutisk trening for barn, S.tid. 
1866 (15.1.86). 

5. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om arbeids
forholdene ved Tromsø trygdekontor, 
S.tid. 1867-1868 (15.1.86). 

6. Sp.spm. fra Karl Eirik SchjØtt Pedersen 
om merbelastningen folk i utkant-områ
dene har pga. for lave rikstrygdeverksat
ser til dekning av reise- og oppholdsutgif
ter ved medisinsk behandling, S.tid. 2016 
(12.2.86) . . 

7. Sp.spm. fra Kaci Kullmann Five om skatt 
for enslige mødre med overgangsstønad 
og enker med minstepensjon, S.tid. 2186 
(12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om fort
setting av et treningsopplegg for den hjer
neskadde Ellen Busengdal, Kongsberg, 
S.tid. 2313-2314 (19.3.86). 

9. Sp.spm. fra Marit Rotnes om å sikre gra
vide med arbeid på kontinentalsokkelen 
dekning fra det offentlige trygdesystem 
fra 28. uke og fram til fødselen, S.tid. 2315 
(19.3.86). 
(Trukket tilbake.) 

IV. Lovsaker: 

l. Opphevelse av en del foreldede lovbe
stemmelser. 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O. tid. 59-
61 (10.12.85), Besl. O. 12, L.tid. 20 
(16.12.85). Lov av 20.12.85. 

2. Endring i lov av 22. juni 1962 nr. 12 om 
pensjonsordning for sykepleiere. 
(Innlemming av sykepleiere i helsetjenes
ten i kommunene.) 
Ot.prp. 19, ref. O.tid. 5, Innst. O. 5, O. tid. 61 
(10.12.85), Besl. O. 13, L.tid. 20 (16.12.85). 
Lov av 20.12.85. 
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1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S .tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

610 Barnetrygd 
660 Krigspensjonering for militære 

2602 Trygdekontorene m.v. 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 Uførhet 
2661 Krigspensjonering (sivile) 
2662 Yrkesskadetrygd- gmllovgivning 
2663 Attføring 
2680 Enker og enkemenn m.v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 U gifte forsørgere 
2684 Skilte og separerte forsørgere 
2686 Gravferdshjelp 

3650 Sykepenger 

n. Alminnelige saker: 
l. Fastsetting av medlemspremien pen-

sjonstrygden for skogsarbeidere. 
St. prp. 7, ref. S.tid. 29, Innst. S. 8, S.tid. 
547 (7.11.86). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1986. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 41, ref. S.tid. 982, Innst. S. 50, S.tid. 
1603-1605 (9.12.86). 

3. Endringer av bevilgninger under enkelte 
kapitler i område 09, Sosiale formål i stats
budsjettet for 1986. (Utgifter til regulering 
av krigspensjonene.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 982, Innst. S. 48, S.tid. 
1603 (9.12.86). 

4. Samordning av tjenestepensjon med til
leggspensjon fra folketrygden opptjent 
ved forskjellige personer. (Fiktivfordel, 
enkepensjoner.) ·· · 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2156, Innst. S. 165, 
S.tid. 3488-3498 (27 .5.87). 

5. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 
1987 under kap. 2650 Sykepenger. (Opphe
velse av ventetid for fiskere og fangst
menn og av særregler for fastsettelse av 
inntektsgrunnlag ved skjønn.) 
St.prp. 115, ref. S.tid. 3585, Innst. S. 218, 
S.tid. 3780 (4.6.87). (Jf. IV, sak 5.) 

6. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
2602 Trygdekontorene 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om redusert låne

beløp fra Statens lånekasse for utdanning 
for personer som mottar barnebidrag, 
S.tid. 31-32 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om et 
ektepar der den ene er uføretrygdet og 
den andre på attføring, men som har måt
tet skille seg for å klare seg økonomisk, 
S.tid. 63-64 (15.10.86). 

3. Sp.spm. frå Ingvald Godal om snøggare 
handsaming av krigspensjonssaker 
Rikstrygdeverket, S.tid. 264 (22.10.86). 

4. Sp.spm. fra KjeH Bohlin om hurtig be
handling av søknad om uføretrygd som 
kan føre til redusert utbetaling samlet til 
ektefeller, S.tid. 308-309 (29.10.86). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om for
enkling av samordningsloven, S.tid. 309-
310 (29 .10.86). (Jf. sak 7.) 

6. Sp.spm. fra Marit Rotnes om en krigs
pensjoneringssak hvor søkerens politiske 
tilhØrighet er trukket fram, S.tid. 311 
(29.10.86). 

7. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om end
ring av samordningsloven, S.tid. 1933-
1934 (7.1.87). (Jf. sak 5.) 

8. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
krigspensjon til krigsdeltakere i 2. ver
denskrig, S.tid. 1934-1935 (7.1.87). 

9. Sp.spm. fra Solveig Sollie om praktisering 
av regelverket om tilleggsinntekt til over
gangsstønaden, S.tid. 1936-1937 (7.1.87). 

10. Sp.spm. fra Ashild Hauan om enker un
der 67 år som blir rammet hardere av sam
ordningsloven enn dem som er fylt 67 år, 
S.tid. 2011 (21.1.87). 

11. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om at folk 
som oppebærer sykepenger prioriteres i 
sykehuskøene, S.tid. 2569-25?0 (18.3.87). 

12. Sp.spm. fra Bente Bakke om operasjoner 
for trygdemidler ved private klinikker, 
S.tid. 2746-2747 (1.4.87). 

13. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å la 
Regionsykehuset i Tromsø få bruke syke
penger til behandling av pasienter, S.tid. 
2747-2748 (1.4.87). 

14. Sp.spm. fra Ernst Wroldsen om automa
tisk rett til å få dekket utgiftene til parykk 
for personer som mister håret etter be
handling for kreft, S.tid. 2748-2749 (1.4.87). 

15. Sp.spm. fra Bente Bakke om at innsparte 
sykepenger ved operasjon av den enkelte 
sykmeldte vil bli utbetalt til Sentralsyke
huset for Østfold, S .tid. 2943-2944 
(8.4.1987). 

16. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om for
bud mot utlysing av stillinger ved trygde
kontorene, S.tid. 3101-3102 (6.5.1987). 
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17. Sp.spm. fra Borghild Røyseland, framsatt 
av Helga Haugen, om etterslepet for stats
pensjonister og spørsmålet om enkepen
sjon og andre såkalte nullpensjonister, 
S.tid. 3364-3365 (20.5.1987). 

18. Sp.spm. fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen, 
framsatt av Ernst Wroldsen, om krigspen
sjonistene kan regne med en etterregule
ring av pensjonene, S.tid. 3468 (27.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 

folketrygd og i visse andre lover. (Utvidet 
rett til betalt permisjon ved fØdsel , adop
sjon og barns sykdom. Økning av den ga
ranterte tilleggspensjon til fødte og unge 
uføre og andre endringer.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, lnnst. O. 10, O.tid. 
14-18 (24.11.86), Besl. O. 9, L.tid. 6.7 
(5.12.86). 
Lov av 12. desember 1986. 
(9 forslag framsatt i Odelstinget, l i Lag
tinget - ingen bifalt.) 

2. Endringer i lov av 3. desember 1951 nr. 2 
om pensjonstrygd for skogsarbeidere og 
lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjons
trygd for fiskere. 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 248, Innst. O. 50, O. 
tid. 307-308 (25.5.87), Besl. O. 60, L. tid. 48 
(29.5.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

3. Endringer i lov av 16. desember 1966 nr. 9 
om anke til Trygderetten og i lov av 13. au
gust 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for 
tvistemål. (Adgang for saksforberedere til 
å delta i avgjørelser. Domstolsbehandling 
av Trygderettens kjennelser.) 
Ot.prp. 52, ref. O.tid. 249, lnnst. O. 59, O. 
tid. 365-366 (25.5.87), Besl. O. 64, L. tid. 73 
(29.5.87). 
Lov av 5. juni 1987. 

4. Forslag fra Carl I. Hagen datert 8. mai 1987 
om lov om endring i lov om tillegg til l) 
lov om krigspensjonering for militærper
soner av 13. desember 1946 og 2) lov om 
krigspernsjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner av 13. desember 
1946. 
Dok. 8:28, ref. O.tid. 387, Innst. O. 84, O. 
tid. 501-502 (29.5.87) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 

5. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd. (Endring i reglene om syke
penger til manntallsførte fiskere og 
fangstmenn.) 
Ot.prp. 76, ref. O.tid. 387, Innst. O. 83, O. 
tid. 502-503 (29.5.87), Besl. O. 85, L.tid. 84 
(3.6.87). 
Lov av 5. juni 1987. 
(Jf. Il, sak 5.) 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

610 Barnetrygd 
3650 Sykepenger 

660 Krigspensjonering for militære 
2602 Trygdekontorene m v 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 UfØrhet 
2661 Krigspensjonering - sivile 
2662 Yrkesskadetrygd- gml Lovgivning 
2663 Attføring 
2680 Enker og enkemenn m v 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 U gifte forsØrgere 
2686 Gravferdshjelp 

2. Endringer under enkelte kapitler under 
Sosialdepartementet i statsbudsjettet 
medregnet folketrygden for 1988. (Attfø
ringstrygd, utgiftsøkning ved krigspen
sjonering (sivil).) 
St.prp. l. Tillegg 7, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 (1.12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Økning av pensjonene i krigspensjone

ringen og av bevilgningene under bud
sjettets kap. 660 og 2661 for 1987. (Kom
pensasjon for etterslep.) 
St.prp. 10, ref. S.tid. 48, Innst. S. 11, S.tid. 
534 (6.11.87). 
(Jf. IV, sak 1.) 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29. Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1987. (Omgrupperingsproposisjon.) 
St.prp. 31, ref. S.tid. 705, Innst. S. 31, 
S.tid. 1260- 1261 (1.12.87). 
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3. Økning av pensjonene i krigspensjone
ringen og av bevilgningene under bud
sjettets kap. 660 og 2661 for 1988. St.prp. 
64, ref. S.tid. 2275, Innst. S. 118, S.tid. 2338 
(29.2.88). 

4. Gjennomføringen av det inntektspolitiske 
opplegget for 1988. 
(Vedlegg Til kap. 3. Lønnsregulering for 
de offentlige tjenestemenn m.v. Vedlegg 
til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 69, ref. S.tid. 2505, Innst. S. 151, 
S.tid. 2766- 2866 (12.4.88). 
(42 forslag framsatt under debatten, herav 
37 ikke bifalt, 4 trukket tilbake og l for
slag oversendt Presidentskapet - se sek
sjon l under Stortingets Presidentskap.) 

5. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 
enkelte av Sosialdepartementets kapitler 
m.v. (Desentralisering til bydelstrygde
kontorer i Oslo.) 
St.prp. 128, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 241, 
S.tid. 3636- 3641 (30.5.88). 
(2 forslag - ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Borghild Røyseland om prak
tiseringen av lov om samordning av 
pensjons- og trygdeytelser (samordnings
loven)§ 23 nr. 2. 
Dok. 8:43, ref. S.tid. 3957 (7 .6.88), og ved
tatt utsatt. 

7. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Odd 
Holøs og Solveig Sollie om endringer av 
skatte- og trygdelovgivningen for sam
boende pensjonister. 
Dok. 8:49, ref. S.tid. 4418 (29.9.88) og ved
tatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om å ut

rede « Vesteråls-modellen» videre med 
tanke på å få behandlingstiden ned for 
trygdesaker, S.tid. 925 (25.11.87). 

2. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om an
vendelse av samordningslovens § 23 nr. 2 
overfor enker, S.tid. 1584 (9.12.87). ·· · 

3. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tilba
kemelding til Stortinget om utbetaling av 
enkepensjon fra Statens pensjonskasse 
etter samordningsloven, S. tid. 2097 
(3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Gudmund Restad om endring 
av regelverket slik at fødselspenger telles 
med i grunnlaget for beregning av dag
penger under arbeidsledighet. (Trukket 
tilbake), S.tid. 2131 (10.2.88). 

5. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om når 
sak om samordning for enker i Statens 
Pensjonskasse med egen opptjent til
leggspensjon fra folketrygden ventes fer
digbehandlet, S. tid. 2187-2188 (17.2.88). 

6. Sp.spm. fra Annelise Høegh om Oslo kom
munes store utgifter til forskuttering av 
trygdeutgifter pga. sen saksbehandling 
ved Oslo trygdekontor, S.tid. 2267-2268 
(24.2.88). 

7. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om å rette 
opp skjevhetene for enkepensjonistene. 
(Trukket tilbake), S. tid. 2468 (2.3.88). 

8. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om pen
sjonsrett for etterlatte i samboerforhold, 
S.tid. 2625-2626 (23.3.88). 

9. Sp.spm. fra Eva Finstad om forslaget til 
pensjonsreform og ulike måter å endre da
gens arbeidstidsordninger, S.tid. 2627-
2628 (23.3.88). 

10. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
skattereglene for utbetaling av attførings
penger, S.tid. 3169-3170 (4.5.88). 

11. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om ut
betaling av trygden tidligere i måneden, 
S.tid. 3174-3175 (4.5.88). 

12. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om et 
100% ufør fylkestingsmedlem i Nordland 
som får fradrag i trygden når godtgjørel
sen overstiger et bestemt beløp, S. tid. 
3349-3350 (11.5.88). 

13. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om tryg
deytelser til innsatte i fengsler, S.tid. 3353 
(11.5.88). 

14. Sp.spm. fra Annelise Høegh om når tryg
demeldingen vil bli lagt fram, S.tid. 3702-
3703 (1.6.88). 

15. Sp.spm. fra Age Hovengen om avbyråkra
tisering av søknadsbehandling om krigs
skadepensjon, S.tid. 3706-3707 (1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 29. juni 1951 nr. 34 om 

tillegg til lover av 13. desember 1946 om l) 
Krigspensjonering for hjemmestyrkeper
sonell og sivilpersoner og 2) Krigspensjo
nering for militærpersoner. (Kompensa
sjon for etterslep.) 
Ot.prp. 6, ref. O.tid. 3, Innst. O. 2, O.tid. 6-
12 (6.11.87), Besl. O. 2, L.tid. 3-4 (24.11.87). 
Lov av 27. november 1987. 
(2 forslag i Odelstinget og l i Lagtinget -
ingen bifalt.) (Jf. Il, sak 1.) 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd. (Forslag fra regjeringen om ut
videlse av arbeidsgiverperioden for ytelse 
av sykepenger- ikke bifalt av Stortinget.) 
Ot.prp. 75 (1986-87), ref. O.tid. 387 (1986-
87), Innst. O. 4, O.tid. 85-90 (24.11.87), Besl. 
O. 8, L.tid. 11-12 (7.12.87). Lov av 11. de
sember 1987. 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

3. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Endringer 
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i sykepengeordningen, i reglene om betalt 
permisjon ved svangerskap, fødsel og 
adopsjon og i bestemmelsene om uføre
pensjon, bidragsforskudd til enslig adop
tant.) 
Ot.prp. 5, ref. O. tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 85-
90 (24.11.87), Besl. O. 8, L.tid. 11-12 
(7 .12.87). Lov av 11. desember 1987. 
(8 forslag fremmet i Odelstinget, l i Lag
tinget- ingen bifalt.) 
(Jf. I, sak 1.) 

4. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om fol
ketrygd og i visse andre lover. (Medisinsk 
stønad og sykepenger ved kosmetiske 
inngrep, reise- og oppholdsutgifter ved 
ambulant spesialisttjeneste i Nord-Norge, 
utbetaling av uførepensjon til pasienter 
under helsevernet for epileptikere, tilba
kebetaling av feil utbetalte trygdeytelser.) 
Ot.prp. 50, ref. O.tid. 390, Innst. O. 64, 0.
tid. 581-582 (20.5.88), Besl. O. 75, L.tid. 80-
81 (26.5.88). Lov av 3. juni 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 

676 Avtalefestet førtidspensjon 
1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

og pensjonsordningen for 
apoteketaten 

1532 Arbeidsgiveravgift tilfolke
trygden 

(Jf. IV, sak 3.) 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap.: 

610 Barnetrygd 
3650 Sykepenger 

660 Krigspensjonering for militære 
2602 Trygdekontorene 
2603 Trygderetten 
2650 Sykepenger 
2660 Uførhet 
2661 Krigspensjonering, sivile 
2662 Yrkesskadetrygd- gml. lovgivning 
2663 AttfØring 
2680 Enker og enkemenn m.v. 
2681 Etterlatte familiepleiere 
2682 Barnepensjoner 
2683 Ugifte, skilte og separerte 

forsørgere 
2686 Gravferdshjelp 
(l forslag fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen 
bifalt og l forslag fra Solveig Sollie pva. 
KrF, Sp og SV sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 
(Jf. IV, sak 2.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet medregnet 

folketrygden for 1988 under enkelte ka
pitler under Sosialdepartementet. (Kap. 
610 Barnetrygd.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 999, Innst. S. 38, S.tid. 
1569-1570 (5.12.88). 

2. Endringer i bevilgningene under pro
gramområdene 29.· Sosiale formål og 30. 
Helsevern i statsbudsjettet for terminen 
1988. (Kap. 2602 Trygdekontorene, kap. 
2603 Trygderetten, kap. 2650 Sykepenger, 
kap. 2660· Uførhet, kap. 2661 Krigspensjo
nering (sivile), kap. 2663 Attføring, kap. 
2680 Enker og enkemenn, kap. 2682 Bar
nepensjoner, kap. 2683 Ugifte forsørgere, 
kap. 2686 Gravferdshjelp.) 
St.prp. 35, ref. S.tid. 999, Innst. S. 39, S.tid. 
1570-1572 (5.12.88). 

3. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1988 
under Forbruker- og administrasjonsde
partementet. (Kap. 1531 Tilskudd til Sta
tens Pensjonskasse og Pensjonsord
ningen for apoteketaten.) 
St.prp. 26C, ref. S.tid. 796, Innst. S. 42, 
S.tid. 1671 (7.12.88). 

4. Forslag fra Borghild Røyseland om prak
tiseringen av lov om samordning av 
pensjons- og trygdeytelser (samordnings
loven) § 23 nr. 2. 
Dok. 8:43 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
82, S.tid. 2462-2469 (26.1.89). 
(Jf. IV, 9.) 

5. Samtykke til ratifikasjon av Europeisk av
tale om medisinsk stønad under midlerti
dig opphold i utlandet. 
(Vedlegg: l. Redegjørelse fra Sosialdepar
tementet om konsekvensene av norsk 
tilslutning til avtalen. 2. Avtalen i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 52, ref. S.tid. 2205, Innst. S. 103, 
S.tid. 2774 (7.3.89). 
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6. Interp. fra Eva R. Finstad om å redusere 
utgiftene til sykepenger. S .tid. 3342-3353 
(25.4.89). 
(l forslag fra Eva Finstad sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

7. Folketrygdens Økonomi og pensjonssy
stem. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av Trygdefi
nansieringsutvalgets innstilling (NOU 
1984:10, kap 1). 2. Vedleggstabeller til de 
enkelte kapitlene.) 
St.meld. 12, ref. S.tid. 66, Innst. S. 200, 
S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 
(11 forslag - ingen bifalt.) 

8. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Odd 
Holøs og Solveig Sollie om endringer av 
skatte- og trygdelovgivningen for sam
boende pensjonister. 
Dok. 8:49 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. S. 
199, S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 
(Stortinget ber Regjeringen legge frem 
nødvendige lovendringsforslag som stil
ler samboende pensjonister og pensjo
nistektepar likt med hensyn til pensjon, 
skattefradrag m .v.) 

9. Nasjonalbudsjettet 1989, kap. 8 Noen ho
vedproblemer knyttet til finansieringen 
av folketrygdens pensjonssystem. 
St.meld. l, ref. S.tid. 33, Innst. S. 208. 
S.tid. 3874-3933 (30.5.89). 

10. Formannskapet i Narvik sender uttalelse 
datert 18. mai 1989 om krigspensjone
ringssaken. 
Ref. S.tid. 4033 (2.6.89), og vedlagt proto
kollen. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra John S. Tveit om refusjons

takster for poliklinisk behandling innen 
rusmiddelomsorgen, S.tid. 409 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kjell Erfjord om forskjellsbe
handling ved tildeling av barnepensjon til 
barn under utdanning, S. tid. 409-410 
(26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å hindre et 
eventuelt misbruk av sykepengeord
ningen, S.tid. 2298 (18.1.89). 

4. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om 
sammensetningen av et utvalg som skal 
vurdere tiltak med sikte på å dempe veks
ten i utbetalingene over uføretrygdbud
sjettet, S.tid. 2301-2302 (18.1.89). 

5. Sp.spm. fra Brit Jørgensen om eldre ar
beidstakere som fØrtidspensjoneres med 
urettmessig bruk av folketrygdytelser, 
S.tid. 2937-2938 (29.3.89). 

6. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om en en
ke som blir arbeidsledig og som får sin le
dighetstrygd samordnet med en allerede 

samordnet og redusert enkepensjon, S.tid. 
3036 (5.4.89). 

7. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby, framsatt 
av Per Asphaug om trygdeetatens mang
lende informasjon om at alderssvekkelse 
kan gi rett til uførepensjon, S.tid. 3269 
(19.4.89). 

8. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en engangs
erstatning til alle krigspensjonister, S.tid. 
3359-3360 (26.4.89). 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om et 
oppslag i Adresseavisen vedrørende tryg
desak for Paul Inge Hansen, S.tid. 3769-
3770 (24.5.89). 

10. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om når en 
stortingsmelding om statspensjonene og 
samordningsreglene vil komme, S.tid. 
3779 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol

ketrygd. (Behandlings-, attføringstiltak og 
arbeidstrening som alternativ til uføre
pensjon av personer med rusproblemer 
og/eller psykososiale problemer.) 
Ot.prp. 8, ref. O. tid. 3, Innst. O. 4, O.tid. 18-
22 (1.12.88), Besl. O. 4, L.tid. 4-5 (9.12.88). 
Lov av 16. desember 1988 .. 

2. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om 
folketrygd og i visse andre lover. (Utvidel
se av stønadsperioden ved svangerskap 
og fødsel og ved adopsjon, avkorting av 
stønadstiden for sykepenger, lovvalgsre
gel ved attføringsstønad, endr. i fri inn
tekt og godskriving av pensjonspoeng 
ved uførepensjon, heving av aldersgrense 
for unge uføre, endr. i lov om pensjons
ordning for sykepleiere, endr. i lov om 
Norges Krigsskaderåd , omorganisering 
av regionale trygdeorganer m .m.) 
Ot.prp. 7, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 22-
32 (1.12.88), Besl. O. 5, L.tid. 5-6 (9.12.88), 
Besl. L. l, O. tid. 97 (14.12.88), Besl. O. 34, 
ref. L.tid. 18 (19.12.88). Lov av 23 desem
ber 1988. 
( 4 forslag i Odelstinget - ingen bifalt, 3 
forslag i Lagtinget, hvorav 2 ikke bifalt og 
l om oppretting av en feil i innst. og der
med i Odelstingets vedtak - bifalt.) 
(Jf. I, sak 2.) 

3. Lov om statstilskott til ordninger for av
talefestet pensjon. 
(Vedlegg: Vedtekter for fellesordningen 
for avtalefestet pensjon (AFP).) 
Ot.prp. 15, ref. O.tid. 12, Innst. O. 18, O.tid. 
125-137 (14.12.88), Besl. O. 33, L.tid. 20 
(19.12.88). Lov av 23. desember 1988. 
(l forslag i Lagtinget - ikke bifalt.) 
(Jf. neste sak, I, l og SKATTEFRADRAG 
IV, 2.) 
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4. Endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om 
Statens Pensjonskasse. (Lovfesting av av
talefestet førtidspensjonering.) 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 183, Innst. O. 37, 0.
tid. 264-265 (16.3.89), Besl. O. 52, L.tid. 43 
(30.3.89). Lov av 21. april. 
(Jf. forrige sak.) 

5. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 omfol
ketrygd og i visse andre lover. (Opphevel
se av trygdeplikten for utenlandske sjø
folk. Tilskudd til fellesformål for psykolo
ger. Hjelpemiddelsentralenes mellom
komst i forbindelse med yrkesmessig att
føring. Gravferdshjelp for dødfødte barn. 
Særtillegg til pensjonist som får ektefelle
tillegg. Krigspensjonisters rett til ytelser 
under institusjonsopphold. Fradrag i en
kepensjo:l etter sivilloven. Samordning 
mellom privat tjenestepensjon og per
sonskadetrygd.) 
Ot.prp. 51, ref. O.tid. 328, Innst. O. 52, 0.
tid. 435-437 (12.5.89), Besl. O. 80, L.tid. 61 
(23.5.89). Lov av 26. mai 1989. 

6. Endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12om fol
ketrygd. (Pensjon til personer med utdan
ningsopphold i yrkesaktiv alder og utbe
taling av pensjoner i utlandet.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 362, Innst. O. 76, 0.
tid. 594-602 (29.5.89), Besl. O. 97, L.tid. 71-
72 (6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

7. Endring i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folke
trygd. (Minstegarantert tilleggspensjon til 
uførepensjonister født i årene 1923-44 og 
til uføre før fylte 22 år (tidlig uføre).) 
Ot.prp. 85, ref. O.tid. 489, Innst. O. 80, 0.
tid. 607-608 (29.5.89), Besl. O. 100, L.tid. 72 
(6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

8. Endring i lov av 13. desember 1946 nr. 22 
om krigspensjonering for hjemmestyrke
personell og sivilpersoner. (Ekstraerstat
ning til krigsseilere på fartøy under 50 
brutto registertonn.) 
Ot.prp. 82, ref. O.tid. 618, Innst. O. 104, 0.
tid. 717 (5.6.89), Besl. O. 115, L.tid. 82 
(12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

9. Endringer i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om 
samordning av pensjons- og trygdeytel
ser. (Samordning av tjenestepensjoner 
med tilleggspensjon fra folketrygden 
opptjent ved forskjellige personer. Bjø
raanesset-saken.) (Vedlegg til innst.: Brev 
av 19. mai 1989 fra Sosialdepartementet.) 
Ot.prp. 38, ref. O.tid. 244, 499, Innst. O. 94, 
O.tid. 717-731 (5.6.89), Besl. O. 116, L.tid. 
82-85 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
(2 forslag i Odelstinget hvorav l utsettel
sesforslag ikke bifalt. l forslag i Lagtinget 
- ikke bifalt.) 
(Jf. Il, 4.) 
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UNGDOMSARBEID 

Omfatter bl.a.: Fritidsklubber, Statens barne- og ungdomsråd, ungdomsorganisasjoner. 
Se også: BARN, IDRETT OG KULTUR. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: · 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Sa!rskilt vedlegg til St.prp. 1: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1986.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

n. Alminnelige saker: 

l. Arbeidet i råd, utval og fond på kultur
området i 1984. 
(Årsmelding fra Statens barne- og ung
domsråd.) 

St.meld. 12, ref. S .tid. 241, Innst. S. 55, 
S.tid. 2066-2069 (19.2.86). 

2. FNs Internasjonale Ungdomsår 1985. 
(Vedlegg: Rapport fra hovedkomiteen for 
FNs Internasjonale Ungdomsår.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 205 
(ikke-beh.), S.tid. 3114 (10.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Sveinung Lunde om å gjøre 
unntak fra kravet om tilintetgjøring av 
kondemnerte fartøyer slik at de kan nyt
tes til ungdomsarbeid, S.tid. 1955-1956 
(5.2.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg til St.prp. 1: Hand
lingsplan for barn og ungdom 1987.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1 .12.86). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

n. Alminnelige saker: 
l. FNs Internasjonale Ungdomsår 1985. 

(Vedlegg: Rapport fra hovedkomiteen for 
FNs Internasjonale ungdomsår.) 
St.meld. 44 (1985-86), ref. S.tid. 2637 (1985-
86), Innst. S. 77, S.tid. 1944-1959 (8.1.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om betring 

av tryggleiken ved riving- og oppryd
dingsarbeid på bygg- og anleggstader, 
slik at ungdom kan påta seg slike oppgå
ver S.tid. 259-260 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om stat
lig støtte til et pionerprosjekt med rusfritt 
kveldstilbud i Meløy kommune, S.tid. 
3469-3470 (27.5.1987). 

3. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om en norsk 
kommune som planlegger å sende 10 kri
minelt belastede ungdommer til Kreta på 
et to måneders opphold til sommeren, 
S.tid. 3472-3473 (27 .5.1987). 
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1987-88 

l Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
(Særskilt vedlegg: til St.prp. l for Kultur
og vitenskapsdepartementet: Handlings
plan for barn og ungdom 1988.) 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

U. Alminnelige saker: 
l. Interp. fra Per Aas om tiltak for å utvide 

kontakten mellom ungdom særlig fra Øst
og Vest-Europa, S.tid. 2588-2598 (22.3.88). 
(l forslag fra Per Aas oversendt Regjerin
gen- se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marie Brenden om inndrag

ning av utekontaktstillinger, S.tid. 3083-
3084 (27 .4.88). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om de nye 
reglene for frireise ved formidling av ar
beidstakere og dekning av reiseutgifter 
for skoleungdom i forbindelse med som
merjobb, S.tid. 3432-3433 (25.5.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
(Særskilt vedlegg: Tiltak for barn og ung
dom 1989.) Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 
1678-1783 (8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
388 Ungdomsformål 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gudmund Restad om nedleg

ging av et stort antall klasser i videre
gående skoler slik at tusenvis av ungdom
mer kan bli gående arbeidsledige, S.tid. 
2307-2308 (18.1.89). 

2. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch om et 10. sko
leår som tilbud til 16-åringer uten arbeid 
eller skoleplass, S.tid. 2418-2419 (25.1.89). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om å 
gjøre fortgang i arbeidet med alternative 
tiltak for ungdom, S.tid. 2722-2723 
(22.2.89). 
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UNIVERSITET 

Omfatter bl.a.: Allmenvitenskapelige høgskole på Dragvoll, De praktiske-teologiske seminarer, 
Norges tekniske hØgskole (NTH). 
Se også: DISTRIKTSHØGSKOLER, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, LÆRERE, UT
DANNING, VITENSKAP, VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1159-1265 
(3.12.85). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
310 3310 Universitetet i Oslo 
311 3311 Universitetet i Bergen 
312 3312 Universitetet i Trondheim 
313 3313 Universitetet i Tromsø 
332 3332 Fellesutgifter for universitet og 

høgskoler 
(l forslag fra Carl Fredrik Lowzow, Anne 
Enger Lahnstein, Tora Houg og Annelie
se Dørum oversendt Regjeringen, se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
310 og 312 Universitetene i Oslo og Trond
heim.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

2. Begrensning av adgangen til studier ved 
Universitetet i Bergen. 
St.prp. 82, ref. S.tid. 2856, Innst. S. 215, 
S.tid. 3114-3116 (10.6.86). 

3. Opprettelse av Medisinsk Innovasjon 
Rikshospitalet etter lov om visse statsbe
drifter m.m. 

St.prp. 96, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 213, 
S.tid. 3131 (10.6.86). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
332 Fellesutgifter for universiteter og 

høyskoler 
5. Forslag fra Sissel Rønbeck datert 27. feb

ruar 1986 om tiltak for å styrke lærarsi
tuasjonen i høgare utdanning. 
Dok. 8: 8, ref. S.tid. 2242, Innst. S. 251, 
S.tid. 3693-3694 (20.6.86). 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om at even
tuelle universitetsstillinger ved Sentral
sykehuset i Akershus ikke skal utlyses/ 
besettes, S.tid. 2200 (12.3.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om organisering av velferd for elever 
og studenter. 
(Vedlegg: I Høringsutkast av 22. mars 
1984 til loven. Il Vedtak fra Velferdskon
feransen på Kringsjå 4. mai 1984. Særskilt 
vedlegg: NOU 1976: 33 Velferd for elever 
og studenter. Leder Håvard Alstadheim.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 30, O.tid. 
185-200 (8.4.86), Besl. O. 40, L.tid. 31 
(17.4.86). Lov av 9. mai 1986. 
(10 forslag framsatt i Odelstinget, 5 forslag 
fra Sveinung Lunde - bifalt, 5 forslag -ikke 
bifalt, 2 forslag framsatt i Lagtinget -beg
ge ikke bifalt.) 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
310 3310 Universitetet i Oslo 
311 3311 Universitetet i Bergen 
312 3312 Universitetet i Trondheim 
313 3313 Universitetet i Tromsø 
332 3332 Fellesutgifter for universitet 

og hØgskoler 
2. Opphør av statstilskott til Akershus fyl

keskommune for bruk av Sentralsykehu
set i Akershus til undervisning av medi
sinske studenter. 
St.prp. l Tillegg 7, ref. S.tid. 788, Budsjett
innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
(2 forslag framsatt til denne sak, hvorav l 
bifalt.) 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1267-1340 
(2.12.86). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

1987. (Kap. 332, lønninger til hjelpe- og ti
melærerposter.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om å syte 

for ekstraløyvingar til utbetringar på uni
versitetsbygg Bergen, S.tid. 256 
(22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om oppsigelse av 
en husøkonom ved Universitetet i Oslo, 
S.tid. 300 (29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Tora Houg om innsparing på 
undervisning og forskning på Universite
tet i Oslo, S.tid. 2211-2212 (11.2.87). 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om ønsker fra Uni
versitetet i Tromsø om valg til styre fra 
allmøte, i strid med departementets 
strenge fortolkning av velferdsloven, 
S.tid. 2728-2729 (1.4.87). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
opprettelse av et professorat i kvinnerett, 
S.tid. 2933 (8.4.1987). 

6. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om å hindre 
sammenblanding av legemiddelindustri
ens profittinteresser og en uavhengig 
forskning innen legemiddelområdet, 
S.tid. 3009-3010 (29.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i universitets- og hØgskoleLover. 

(Tilsettingsmyndigheten, revisjon av im
matrikuleringsbestemmelsene, arbeids
plikten for universitetslærere m.m., bort
fall av stillingsbenevnelsen dosent, ad
gangsregulering av åpne studier, end
ringer i styringsordninger.) 
Ot.prp. l, ref. O.tid. 3, Innst. O. 6, O.tid. 9-
13 (24.11.86), Besl. 0.6, L.tid. 6 (5.12.86). 
Lov av 16. januar 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Sosialdepartementet og 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1179-1259 
(1.12.87). 
Budsjett-kap.: 

710 3710 Rikshospitalet 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
310 3310 Universitetet i Oslo 
311 3311 Universitetet i Bergen 
312 3312 Universitetet i Trondheim 
313 3313 Universitetet i Tromsø 
332 3332 Fellesutgifter for universiteter 

og høgskoler 

D. Alminnelige saker: 
l. Utvidelse av grunnlaget for det statlige 

universitetsklinikktilskuddet til Region
sykehuset i Tromsø og om tilleggsbevilg-
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ning for 1987 under kap. 718 ny post 64. 
Etterbetaling til Regionsykehuset i Trom
sø 1982-87. 
St.prp. 26, ref. S.tid. 705, lnnst. S. 22, S.tid. 
1260 (1.12.87). 

2. Inngåelse av avtale med Høyteknologi
senteret i Bergen AlS om leie av lokaler 
til Universitetet i Bergen. 
(Vedlegg: Oppsummering av viktige 
punkter i utkast til leieavtale med Høy
teknologisentret i Bergen AlS.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 938, Innst. S. 35, S.tid. 
1307 (3.12.87). 

3. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
310, sykehusenes refusjonskrav for stu
dentundervisning.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

4. Godkjenning av avtale om finansiering av 
nybygg for den maritime høgskole i Vest
fold og om tilleggsbevilgning til lokaler 
for universitetsformål i Haukeland syke
hus. 
(Vedlegg: Utkast til avtale om forskotte
ring av utgiftene for nybygg til Tønsberg 
maritime høgskole ved samlokalisering 

med nybygg for Horten ingeniørhøgsko
le.) 
St.prp. 74, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 171, 
S.tid. 3197 (6.5.88). 

m. Spørsmål: 
L Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om at de

partementet har gitt Universitetet i Trom
sø fritak for examen philosophicum i sin 
nye sivilingeniørgrad, S.tid. 96-97 
(2L10.87). 

2. Sp.spm. fra Ranja Hauglid om oppretting 
av et Institutt for farmasi ved Universite
tet i Tromsø, S.tid. 2604 (23.3.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om et 
fullstendig medisinerstudium i Trond
heim. (Trukket tilbake), S.tid. 3086 
(27.4.88). 

IV. Lovsaker: 
L Endring i lov 9. desember 1955 nr. 3 om 

Universitetet i Oslo (Universitas Osloen
sis). (Opphevelse av bestemmelsen om at 
stillingene som direktør og assisterende 
direktør skal være embeter.) 
Ot.prp. 31, ref. O.tid. 269, Innst. O. 34, 0.
tid. 343 (15.3.88), Besl. O. 51, L.tid. 46 
(22.3.88). Lov av 22. april 1988. 

1988-89 
I. Budsjett-saker: 

L Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 11, S.tid. 1481-1569 
(5.12.88). 
Budsjett-kap. : 

710 3710 RikshospitaLet 
718 Tilskudd til universitetssykehus 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
310 3310 Universitetet i Oslo 
311 3311 Universitetet i Bergen 
312 3312 Universitetet i Trondheim 
313 3313 Universitetet i Tromsø 
332 3332 FelLesutgifter for universiteter og 

hØgskoler 

U. Alminnelige saker: 
l. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 

regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1987. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa
ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (Inntekter fra salg av bolig til 
ansatte ved Universitetet i Tromsø.) 
Dok. l, ref. S.tid. 162, Innst. S. 132, S.tid. 
3175-3187 (12.4.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om igangset

ting av byggetrinn 2 ved Innovasjonssen
teret, Universitetet i Oslo, S.tid. 2859-2860 
(15.3.89). 

2. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om forskjell 
på karaktergrenser ved Folkeuniversitetet 
og Universitetet for å kunne fortsette juss
studiene, S.tid. 2926-2927 (29.3.89). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om forplikten
de avtaler som sikrer kontinuitet i stil
lingene som universitetslektorer i nordis
ke språk, S.tid. 3414 (3.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om universiteter og vitenskapelige 

høgskoler (universitetsloven). (Ni særlo
ver erstattes av en.) 
(Vedlegg: 1.-2. Høringsutkast med kom
mentarer. 3.-16. Lover, vedtekter og for
skrifter til universiteter og høgskoler. 17.-
19. Regler om godkjenning av utenlandsk 
eksamen.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 352, Innst. O. 87, 0.
tid. 549-586 (29.5.89), Besl. O. 95, L. tid. 69-
71 (6.6.89), Besl. L. 7, O.tid. 840 (16.6.89), 
Besl. O. 130, ref. L.tid. 97 (16.6.89). Lov av 
16. juni 1989. 
(9 forslag i Odelstinget, hvorav l fra Lars 
Roar Langslet pva. H, KrF og Sp bifalt. 4 
forslag i Lagtinget, hvorav l fra Siri Frost 
Sterri pva. hele komiteen ble bifalt.) 
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UTDANNING 

Omfatter bl.a.: Eksamenslaven, elevsamskipnadslaven,fagopplæring i arbeidslivet, forsøk i sko
len, fylkesskolesjefer, pedagogisk utviklingsarbeid, skoledirektører, skoleforsøksloven, student
samskipnader, studier i utlandet. 
Se også: DISTRIKTSHØGSKOLER, GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, 
LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, STUDIEFINANSIE
RING, UNIVERSITET, VIDEREGÅENDE SKOLER, VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5 .12.85). 
Budsjett-kap.: 

236 Skoledirektørene 
244 Fagopplæring i arbeidslivet 
246 Rådet for fagopplæring i arbeids-

livet m.v. 
252 3252 Pedagogisk utviklingsarbeid 
269 Andre tiltak i skoleverket 
308 Studier i utlandet 
309 Sosiale og kulturelle tiltak for 

elever og studenter 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kirke
og undervisningsdepartementet. (Kap. 
233 Statens grunnskoler for spesialunder
visning, kap. 235 Grunnskolerådet, kap. 
240 Tilskudd til vanlig undervisning i den 
videregående skolen.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 809, Innst. S. 53, S.tid. 
1596 (12.12.85). 

2. Endringer av bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
300 Kultur- og vitenskapsdepartementet, 
kap. 309 Tilskudd til velferdsarbeid for 
studenter, kap. 310 og 312 Universitetene i 
Oslo og Trondheim, kap. 343 Pedagogiske 
høgskoler, kap. 383 Filmformål, kap. 2410 

og 5310 Statens lånekasse for utdanning.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 809, Innst. S. 52, S.tid. 
1597 (12.12.85). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I A/S, Statens lånekasse for 
utdanning og studentsamskipnadene 
1984. 
Innst. S. 94, S .tid. 2070 (19.2.86). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
252 Pedagogisk utviklingsarbeid 

IV. Lovsaker: 

L Lov om organisering av velferd for elever 
og studenter. 
(Vedlegg: I Høringsutkast av 22. mars 
1984 til loven. Il Vedtak fra Velferdskon
feransen på Kringsjå 4. mai 1984. 
Særskilt vedlegg: NOU 1976: 33 Velferd 
for elever og studenter. Leder Håvard 
Alstadheim.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 30, O.tid. 
185-200 (8.4.86), Besl. O. 40, L.tid. 31 
(17.4.86). Lov av 9. mai 1986. 
(10 forslag framsatt i Odelstinget, 5 forslag 
fra Sveinung Lunde - bifalt, 5 forslag - ik
ke bifalt, 2 forslag framsatt i Lagtinget -
begge ikke bifalt.) 
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1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og underoisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
236 Skoledirektørene 
244 Fagopplæring i arbeidsLivet 
246 Rådet for fagopplæring i 

arbeidsLivet m. v. 
252 Pedagogisk utviklingsarbeid 
253 DatateknoLogi i skolen 
269 Andre tiltak i skoleverket 
308 Studier i utlandet 
309 Sosiale og kulturelle tiltak for 

elever og studenter 

ll. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 244, tilskudd til 
bedrifter som tar inn lærlinger.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1986 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
309, tilskudd til bygging av studentboliger 
ved flere sykepleierhøgskoler.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 981, Innst. S. 29, S.tid. 
1266 (1.12.86). 

3. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i 
Filmgruppe I A/S, Statens lånekasse for 

utdanning og studentsamskipnadene i 
1985. 
Ref. S.tid. 2066, Innst. S. 106, S.tid. 2554-
2555 (17 .3.87). 

4. Finnmark som egen utdanningsregion og 
virkemidler for skoleverket i Nord-Norge 
m.v. (Endring i virkemiddelordningen.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 254, 
S.tid. 3986-4001 (10.6.87). 

5. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
244 Fagopplæring i arbeidslivet 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å øke antall 

kvinner i lederposisjoner i skoleverket, 
S.tid. 796-797 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om å opp
muntre flere kvinner til å ta utdannelse 
som gir kompetanse til å underoise i EDB, 
S.tid. 2524-2525 (11.3.87). 

3. Sp.spm. fra Thea Knutzen om skolenes 
muligheter for yrkesrådgivning bl.a. med 
sikte på å få jenter til å velge mer utradi
sjonelle yrker, S.tid. 3178-3179 (13.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i husleieloven m.v. (Endr. i § 11 

om utvidelse av adgangen til å godskrive 
utleieren renten av depositum ved utleie 
av student- og elevboliger.) 
Ot.prp. 23, ref. O.tid. 116, Innst. O. 36, O. 
tid. 247-248 (30.4.87), Besl. O. 46, L. tid. 42 
(7 .5.87). 
Lov av 15. mai 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og underoisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 

236 Skoledirektørene 
244 Lærebedrifter og Lærlinger 
246 Rådet for fagopplæring i 

arbeidslivet mm 
252 Pedagogisk utviklingsarbeid 
253 Informasjonsteknologi i skole og 

fagopplæring 
269 Andre tiltak i skoleverket 

308 Studier i utlandet 
309 Sosiale og kulturelle tiltak for 

elever og studenter 
(l forslag fra Siri Frost Sterri - se REGJE
RINGEN OVERSENDT L) 

ll. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1987. 
St.prp. 28, ref. S.tid. 704, Innst. S. 36, 
S.tid. 1307- 1308 (3.12.87). 

2. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
308 Studier i utlandet.) 
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St.prp. 34, ref. S.tid. 938, lnnst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

3. Norsk undervisningsforbunds lokallag i 
Stavanger, Sandnes, Sola og Hjelme
land/Strand og Rogaland Spesiallærerlag 
sender uttalelse om Regjeringens hold
ning til problemene i skolen. 
Ref. S.tid. 2010 (20.1.88), og vedlagt proto
kollen. 

4. Beretning fra Riksrevisjonen om kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets tilsyn med virksomheten til student
samskipnadene i 1986. 
Ref. S.tid. 1954, Innst. S. 107, S.tid. 2473 
(2.3.88). 

5. Forsking, forsøk og utviklingsarbeid i 
opplæringa. 
(Vedlegg: Brev fra Kirke- og undervis
ningsdepartementet til Rådet for videre
gående opplæring 5. juni 1987.) 
St.meld. 45, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 202 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

6. Datateknologi i skole og opplæring. 
(Vedlegg: l. Innledning. 2. Handlingspro
grammet for datateknologi i skolen. 3. 
Teknologiske utfordringer. 4. Internasjo
nalt samarbeid. Undervedlegg.) 
St.meld. 37, ref. S.tid. 2764, Innst. S. 255, 
S.tid. 3783- 3802 (2.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra 
Hans J. Røsjorde oversendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Tora Aasland Houg om spe

sialundervisningens plass i skolesyste
met, S.tid. 80-82 (14.10.87). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om en stortingsmelding om de eksiste
rende velferdstiltak for elever og studen
ter, S.tid. 711-712 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Bente Bakke om norske stu
denters adgang til å ta med seg sine uten
landsregistrerte biler til Norge i feriene, 
s. tid. 2004 (20.1.88). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om brot på lær
lingkontraktar i frisØrfaget, S.tid. 2053 
(27.1.88). 

5. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
romproblemene ved høgskolesenteret i 
Nordland og realisering av FoU-planen, 
S.tid. 3071 (27.4.88). 

6. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om ord- · 
ningen med kjØp av 40 danske studieplas
ser for norske Økonomistudenter, S. tid. 
3071-3072 (27 .4.88). 

7. Sp.spm. fra Johan Buttedahl, framsatt av 
OddbjØrn Hågård om kjØp av studieplas
ser for veterinærer i Sverige og Storbri
tannia, S.tid. 3177-3178 (4.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 9. mai 1986 nr. 19 om 

organisering av velferd for elever og stu
denter. (Reise- og oppholdsutgifter for 
elever i videregående skole. Reglement 
for studentsamskipnader og valg av stu
dentrepresentanter.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 574, lnnst. O. 91, 0.
tid. 750-755 (6.6.88), Besl. O. 92, L.tid. 101-
102 (11.6.88). Lov av 8. juli 1988. 
(2 forslag, henholdsvis i Odelsting og Lag
ting - ingen bifalt.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet og 
Kultur- og vitenskapsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 

47 

236 3236 Skoledirektørene 
244 Tilskudd til lærebedrifter og 

lærlinger 
246 Rådet for fagopplæring i 

arbeidslivet m.m. 
252 Pedagogisk utviklingsarbeid 
253 3253 Informasjonsteknologi i skole og 

fagopplæring 
269 Andre tiltak i skoleverket 
308 Studier i utlandet 
309 Sosiale og kulturelle tiltak for 

elever og studenter 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1988 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
308 Studier i utlandet.) 
St.prp. 30, ref. S.tid. 998-999, Innst. S. 41, 
S.tid. 1677 (8.12.88). 

2. Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll 
med Kultur- og vitenskapsdepartemen
tets forvaltning av statens interesser i stu
dentsamskipnadene og Statens lånekasse 
for utdanning i 1987. 
Ref. S.tid. 2310, Innst. S. 127, S.tid. 3174 
(12.4.89). 

3. Forslag fra Carl I. Hagen om ny finansie
ring og organisering av skolen ved at det 
innføres konkurranse i skoleverket. 
Dok. 8:31, ref. S.tid. 2925, Innst. S. 184, 
S.tid. 3745-3750 (23.5.89). 
(Forslaget bifaltes ikke.) 
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4. Mer kunnskap til flere. 
(Vedlegg: l. NOU 1986: 23 Livslang læ
ring. Sammendrag av innhold, forslag og 
høringsuttalelser. Il. NOU 1985: 26 Doku
mentasjon av kunnskaper og ferdigheter. 
Sammendrag av innhold, forslag og hø
ringsuttalelser. Ill. Ressursbruk i utdan
ningssystemet.) 
St.meld. 43, ref. S.tid. 3151, lnnst. S . 267, 
S.tid. 4406-4428 (12.6.89). 

5. Forsking, forsøk og utviklingsarbeid i 
opplæringa. 
(Vedlegg: Brev fra Kirke- og undervis
ningsdepartementet til Rådet for videre
gående opplæring 5. juni 1987.) 
St.meld. 45 (1987-88), ref. S.tid. 3068 (1987-
88), lnnst. S. 279, S.tid. 4654-4658 (14.6.89). 
(Jf. neste sak.) 

6. I. Tillegg til St.meld. nr. 45 for 1987-88 om 
forskning , forsøk og utviklingsarbeid i 
opplæringa. Il. Den sentrale administra
sjonfor opplæring under Kirke- og under
visn ingsdepatementet. 
(Vedlegg: Nåværende sakkyndige råd, 
opprettelse, oppgaver, ressurser, m .v.) 
St.meld. 51 , ref. S .tid. 3410, lnnst. S. 279, 
S.tid. 4654-4658 (14.6.89). 
(Meldingens del Il ble vedtatt ikke tatt 
under behandling av dette Storting.) 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om når 

meldingen om opplæring og undervis
ning av fremmedspråklige kommer til 
Stortinget, S .tid. 789-790 (16.11.88). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om infor
masjonsmateriale til elevar i grunnskolen 
frå dei lokale arbeidskontora, S. tid. 795 
(16.11.88). 

3. Sp.spm. fra Age Ramberg om det forelig
ger planer om å oppløse Rådet for videre
gående opplæring og Grunnskolerådet, 
S.tid. 1010 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om KUD som 
ved Skoledirektøren i Finnmark driver et 
kurssenter i Lakselv i konkurranse med 
lokale reiselivsbedrifter, S. tid. 1669 
(7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om hva de
partementet kan gjøre for å hindre at 
unge mennesker slutter seg til Den Rei
sende Høyskolen, S .tid. 1669-1670 (7.12.88). 

6. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Ar
beidsdirektoratets avtale med private ut
danningsinstitusjoner om opplæring og 
videreutdanning av arbeidsløse, S.tid. 
2214 (11.1.89). 

7. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om at Ar
beidsdirektoratet har inngått omfattende 
avtaler om opplæringsplasser med Bank-

akademiet og Norsk Data, S.tid. 2286-2287 
(18.1.89). 

8. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om Statskon
sults rapport om Kirke- og undervisnings
departementets styring på utformingen 
av skolepolitikken, S.tid. 2434 (25.1.89). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om at utlendinger har vanskelig for å få 
godkjent sin utdannelse i Norge, S . tid. 
2522-2523 (8.2.89). 

10. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om studiemoderasjon for lærlinger på of
fentlige transportmidler, S.tid. 2557-2558 
(8.2.89). 

11. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at ord
ningen med hovedfagsstipend ikke omfat
ter utenlandsstudenter, S.tid. 2606-2607 
(15.2.89). 

12. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om å bedre barnehage
tilbudet til studentene, S.tid. 2607-2608 
(15.2.89). 

13. Sp.spm. fra Kåre Øvregard om reduksjon 
av undervisning av framandspråklege 
elevar i Oslo, S.tid. 2727-2728 (22.2.89). 

14. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om ekstra 
statleg tilskot til Studentsamskipnaden si
ne barnehagar, S .tid. 2804-2805 (8.3.89). 

15. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om å ta va
re på de ungdommer som har tatt flyger
utdannelse i utlandet, S . tid. 2873 (15.3.89). 

16. Sp.spm. fra Eli Arnstad om en kostnads
fordeling i sentralinitierte forsøk innen
for håndverk, industrifag, handels- og 
kontorfag i videregående skole med en 
høy egenandel på fylkene, S.tid. 2876-2877 
(15.3.89). 

17. Sp.spm. fra Thea Knutzen om yrkeråd
givning for skoleungdom, S.tid. 3433 
(3.5.89). 

18. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om bedrif
tenes vanskeligheter med å tegne kon
trakter med lærlinger, S. tid. 3435-3436 
(3.5.89). 

19. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om at Stu
dentsamskipnaden i Oslo har sagt opp 24 
ansatte og at 80 barn av studenter dermed 
mister sin barnehageplass, S. tid. 3943 
(31.5.89). 

20. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om å sikre 
den 3-årige utdanningen for de arbeidsle
dige i Rana. (Trukket tilbake), S.tid. 3954 
(31.5.89). 

21. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om Landb
ruksdepartementet vil dekke skole
penger for veterinærstudenter i Storbri
tannia, S.tid. 3970 (31.5.89). 

22. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om pro
blemer Norsk Pedagogisk Studiesamling 
har pga. manglende avklaring mellom 
oppgaver og ressurser, S.tid. 3978-3979 
(31.5.89). 
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UTENRIKSHANDEL 

Omfatter bl.a.: Eksport, Eksportfinans AlS, embargo, Garanti-Instituttet for eksportkreditt (GI
EK), handelsboikott. 
Se også: EKSPORTREGULERING, HANDEL, IMPORTREGULERING, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Departementet for handel og 
skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 775-804 
(22.11.85). 
Budsjett-kap.: 

820 3820 Garanti-Instituttet for 
Eksportkreditt 

1633 AlS Eksportfinans 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

821 3821 Eksportfremmende tiltak 

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende tollavgifter. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1476-1479 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5511 Tollinntekter 

4. De garantiordninger som administreres 
av Garanti-Instituttet for eksportkreditt 
(GIEK). 
St.prp. l. Tillegg 10, Budsjett-innst. S. 6. 
Tillegg 2, S.tid 1695-1800 (19.12.85). 

Il. Alminnelige saker: 

l. Henstilling fra Rogaland fylkesting om å 
vedta norsk handelsboikott av Sør-Afrika, 
ref. S.tid. 241 (23.10.85) og vedlagt. 

2. Henstilling fra Harstad bystyre om å for
by norsk oljefrakt til Sør-Afrika, ref. 
S.tid. 241 (23.10.85) og vedlagt. 

3. De garantiordninger som administreres 
av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 

(GIEK). (Delegering av myndighet til pri
vate finansieringsinstitusjoner for kort
siktige kreditter.) 
(Vedlegg til Innst. S. 108: Notat fra han
delsminister Haugstvedt til finanskomi
teen, datert 11.12.85.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 887, Innst. 
S. 108, S.tid. 2145-2152 (11.3.86). (Jf. I, 4.) 

4. Samtykke til at Norge stiller statsgaranti 
for eksport til Jugoslavia. 
St.prp. 68, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 161, 
S.tid. 2917 (3.6.86). 

5. Finansiering av kapitalvarer i 1986 - Eks
portfinans. 
St.prp. 91, ref. S.tid. 2856, Innst. S . 204, 
S.tid. 3158-3159 (12.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

6. Norske tiltak mot Sør-Afrika. 
St.meld. 26, ref. S.tid. 1975, Innst. S. 227, 
S.tid. 3240-3268 (13.6.86). 

7. Ny garantiordning på særlige vilkår ved 
eksport til og ved investeringer i utvik
lingsland. 
St.prp. 42 (1984-85), ref. S.tid. 268. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 55 - se neste 
sak.) 

8. TilbakekalLelse av St.prp. 42 (1984-85) om 
ny garantiordning på særlige vilkår ved 
eksport til og ved investeringer i utvik
lingsland. 
St.meld. 55, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 222, 
S.tid. 3475 (18.6.86). (Jf. I sak 4.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Liv Aasen om tiltak mot 
apartheid-regimet i Sør-Afrika, S.tid. 219-
220 (23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om alterna
tiver til import av manganmalm fra Sør
.4.frika, S.tid. 1891-1893 (22.1.86). 
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3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om at britiske 
militærtropper på øvelse i Norge kjØper 
kjøttvarer på transitt fra utlandet, S.tid. 
2027 (12.2.86). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
grunnen til at representanter for antia
partheidorganisasjoner ikke er tenkt in
vitert til konferanse i Oslo som skal drøfte 
tiltak overfor Sør-Afrika på oljesektoren, 
S.tid. 2445-2446 (23.4.86). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt 
av Theo Koritzinsky, om eksport av norsk 
teknologi til gruveindustrien i Sør-Afrika, 
S.tid. 2452-2453 (23.4.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Endring i lov av 31. mai 1974 nr. 20om im
portavgift og råvareprisutjevning ved 
eksport (eksportrestitusjon) for produkter 

framstilt ved bearbeidelse av jordbruks
råvarer. 
Ot.prp. 13, ref. O.tid. 4, Innst. O. 7, O.tid. 
80-85 (10.12.85), Besl. O. 23, L.tid. 21 
(16.12.85). Lov av 20. desember 1985. 

2. Lov om forbud mot salg, formidling m.v. 
av norsk råolje til Sør-Afrika. 
Ot.prp. 34, ref. O.tid. 126, Innst. O. 68, O. 
tid. 387-389 (13.6.86), Besl. O. 63, L.tid. 41 
(18.6.86). (Jf. sak 3 og Il 6.) Lov av 20. juni 
1986. 

3. Forslag fra Hanna Kvanmo og Kjellbjørg 
Lunde og Tore Linne Eriksen datert 17. 
oktober 1985 til lov om forbud mot eksport 
og transport av olje til Sør-Afrika. 
Dok. 8: 3, ref. O.tid. 4, Innst. O. 69, O.tid. 
389-390 (13.6.86). 
(l forslag ikke bifalt.) (Jf. sak 2 og Il 6.) 

1986-87 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet og Departementet for handel og 
skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 
820 3820 Garanti-Instituttet for 

Eksportkreditt 
3851 Garantiordninger under 

Handelsdepartementet 
1633 AlS Eksportfinans 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Departementet for utvik
lingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

821 Eksportfremmende tiltak 
1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1231 Erstatning på garantier 

3. Visse endringer i vedtak om statsgaranti 
ved eksport. (Den alminnelige garantiord
ning.) Utvidelse av trekkfullmakten for 
1987 under særordningen for utviklings
land. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1730 
(12.12.86). 
(Jf. Il, sak 2.) 

4. Tollavgifter for 1987. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1832-1897 (sal
deringsdebatten 16.12.86). 

Budsjett-kap.: 
5511 Tollinntekter 

(l forslag bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 

(GIEKs) virksomhet i 1985. 
(Vedlegg: Årsberetning og regnskap for 
1985 fra GIEK.) 
St.meld. 8, ref. S.tid. 29, Innst. S. 65, S.tid. 
1730 (12.12.86). 

2. Utvidelse av trekkfullmaktene under sær
ordningen for utviklingsland og bygge
lånsgarantiordningen. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 981, Innst. S. 64, S.tid. 
1730-1731 (12.12.86). 
(Jf. I, sak 3.) 

3. Tilleggsbevilgninger og endringer på 
statsbudsjettet for 1986 under kapitlene 
1633 og 1634. (AlS Eksportfinans og Støtte 
til verftsindustrien.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 981, Innst. S. 74, S.tid. 
1830 (16.12.86). 

4. Statsgaranti for eksportkreditter til Vene
zuela. 
St.prp. 93, ref. S.tid. 2999, lnnst. S. 166, 
S.tid. 3423-3426 (26.5.87). 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken 

status FN s dekret og resolusjoner om 
ikke samhandel med Namibia har, S.tid. 
293-294 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om friere 
grensehandel på Nordkalotten, spesielt 
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med kjøtt og grønnsaker, S.tid. 303-304 
(29.10.86). 

3. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
eventuelt kjØp av minesveipere i Frankri
ke, som kompensasjon for fransk kjØp av 
norsk gass, S.tid. 306 (29.10.86). 

4. Sp.spm. frå Britt Barkestad om ei avtale 
med Frankrike for levering av levande 
skjel, S.tid. 2002 (21.1.87). 

5. Sp.spm. fra Reidar Due om norske leve
ranser til FN-markedet, S.tid. 2113-2114 
(4.2.87). 

6. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å hjel
pa norske verksemder som får produkta 
sine ulovleg kopierte av utanlandske kon
kurrentar, S.tid. 2120 (4.2.87). 

7. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om en skipslast 
ammoniumnitrat til Chile fra Norsk Hyd
ro, S.tid. 2556-2557 (18.3.87). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om kontroll 
av eksport av våpen eller ammunisjon fra 
norske bedrifter via tredje land til land i 
krig eller borgerkrig, S.tid. 2557 (18.3.87). 

9. Sp.spm. fra Finn Knutsen om der er solgt 
norske våpenkomponenter til Iran i for
bindelse med Robot 70, S . tid. 2564-2565 
(18.3.87). 

10. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om erstatning 
for tapte inntekter for rederier som følge 

av Norges boikott av Sør-Afrika, S.tid. 
2735-2736 (1.4.87). 

11. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om deltakel
se fra Kongsberg Våpenfabrikk og Rau
foss Ammunisjonsfabrikker på våpenut
stillinger i Tyrkia, S.tid. 3007 (29.4.1987). 

12. Sp.spm. fra Brita Borge om bedrifter som 
har fått statlige eksportkredittgarantier 
gjennom «skipseksportkampanjen» og 
som har fått regresskrav fra GIEK, S.tid. 
3089 (6.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Økonomisk boikott av Sør-Afrika 

og Namibia for å bekjempe apartheid. 
(Utrykt vedlegg til Ot.prp. 14: Høringsut
talelser fra næringsorganisasjonene. Ved
legg til Innst. O. 29: l. Folkerettslig be
tenkning utarbeidet av Rettsavdelingen, 
Utenriksdepartementet, datert 7. januar 
1987. 2. Folkerettslig betenkning utarbei
det av professor dr. jur. Carsten Smith, 
Universitetet i Oslo, datert 8. januar 1987.) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 19, Innst. O. 29, O. 
tid.129-176 (16.3.87), Besl. O. 39, L.tid. 33-
36 (19.3.87). 
Lov av 20. mars 1987. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget og 3 i Lag
tinget- ingen bifalt.) 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departmentet for handel 
og skipsfart, Forbruker- og administras
jonsdepartementet, Kultur- og vitens
kapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
820 3820 Garanti-Instituttet for 

Eksportkreditt 
851 3851 Garantier under Handels

departementet 
1633 AlS Eksportfinans 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart og Departementet for utvik
lingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 1117-1177 
(30.11 .87). 

Budsjett-kap.: 
821 Eksportfremmende tiltak 
822 Støtte ved eksport til 

utviklingsland 
1230 4330 Samarbeid med næringslivet 
(Jf. sakene l og 2.) 

3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 160 og 3160 Garanti-Insti
tuttet for Eksportkreditt, kap. 161 Eks
portfremmende tiltak, kap. 162 Støtte ved 
eksport til utviklingsland, kap. 191 og 
3191 Garantier under Utenriksdeparte
mentet.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937,987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Trondheim bystyre sender anmodning 

om å iverksette norsk boikott av de selska
per som direkte eller via moderselskaper 
har økonomiske interesser i Sør-Afrika. 
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Ref. S.tid. 83 (14.10.83)t og vedlagt proto
kollen. 

2. Statlig støtte til særlig vanskeligstilte 
bedrifter som følge av økonomisk boikott 
av Sør-Afrika og Namibia. (Støtte til Nor
way Foods Ltd. AlS og Brøyt AlS.) 
St.prp. 108t ref. S.tid. 3156, Innst. S. 216, 
S.tid. 3662- 3672 (31.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om dei 

britiske styresmakter som framleis diskri
minerer norske supplyrederier på britisk 
sokkel, S.tid. 2038-2039 (27.1.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om 
fransk våpensalg til Norge har noen sam-

menheng med Troll-avtalen, S. tid. 287 5 
(13.4.88). 

3. Sp.spm. fra Nils O. Golten om korleis de
partementet vil møte problemet med EF
planar om ein auke frå 2 § till6 § i tollsats 
på import av fisk, S.tid. 2978 (20.4.88). 

4. Sp.spm. fra Anders Talleraas om Statens 
regressansvar som følge av de tap skips
eksportkampanjen har påført enkeltbe
drifter, S.tid. 3419-3420 (25.5.88). 

5. Sp.spm. fra Harald U. Lied om internasjo
nalisering av norsk næringsliv og beskat
ning av norske eksportører, S. tid. 3427 
(25.5.88). 

6. Sp.spm. fra Eva Finstad om å få norsk 
husflid og småindustri markedsført i ut
landet, bl.a. gjennom EPCOT- sentret, 
S.tid. 3686-3687 (1.6.88). 

1988-89 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet, 
Forbruker- og administrasjonsdeparte
mentet, Kultur- og vitenskapsdeparte
mentet, Kommunal- og arbeidsdeparte
mentet, Finans- og tolldepartementet, 
Landbruksdepartementet, Samferdsels
departementet og Sosialdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 

160 3160 Garanti-Instituttet for Eksport
kreditt 

191 3191 Garantier under Utenriks-
departementet 

1633 AlS Eksportfinans 
(l forslag fra Petter Thomassen vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERING EN 
OVERSENDT 1.) 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

161 Eksportjremmende tiLtak 
162 Støtte ved eksport til utviklings

land 
1230 4230 Samarbeid med næringsLivet 

U. Alminnelige saker: 
l. Næringslivsordningene innenfor bistan

den. 
(Vedlegg: l. Statistikk - Næringslivsord
ningene. 2. Eksport fra enkelte OECD-

land til utviklingsland. 3. Virkemidler til 
fremme av eksport og internasjonalise
ring som ikke er bistandsfinansiert. 3. 
Oversikt over land fordelt på inntektsg
ruppe.) 
St.meld. 56 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 29, S.tid. 1951-1962 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Utvidelse av trekkfullmakten under sær
ordningen for utviklingsland. Dekning av 
renteutgifter under Nigeria-ordningen. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 25.11.88 fra 
Utenriksdepartementet v/handelsminis
teren til komiteen.) 
St.prp. 38, ref. S.tid. 998, Innst. S. 47, S.tid. 
2026-2027 (15.12.88). 

3. Visse endringer av vedtak om statsgaran
ti ved eksport (den alminnelige garan
tiordning) som administreres av Garanti
Instituttet for eksportkreditt (GIEK). 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2204, Innst. S. 86, 
S.tid. 2405-2408 (24.1.89). 

4. Samtykke til ikraftsettelse av en restruk
tureringsavtale med staten Benin om 
misligholdte garanterte eksportkreditter 
gjennom Garanti-Instituttet for eksport
kreditt (GIEK). 
St.prp. 20, ref. S.tid. 482. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 37 .) 

5. Tilbakekalling av St.prp. nr. 20 (1988-89) 
om samtykke til ikraftsettelse av en re
struktureringsavtale med staten Benin 
om misligholdte garanterte eksportkre
ditter gjennom Garanti-instituttet for eks
portkreditt (GIEK). 
St.meld. 37, ref. S .tid. 2947, Innst. S. 146, 
S.tid. 3273 (19.4.89). 
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6. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1988. 
St.meld. 62, ref. S.tid. 4103 (5.6.89), og ved
tatt ikke behandlet av dette Storting. 

7. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1986 og 1987 og om 
redegjørelse for skipseksportkampanjen. 
(Vedlegg: I-Il. Årsberetning og regnskap 
for 1986 og 1987. Ill. Redegjørelse om 
Skipseksportkampanjen. Ill-l. Beretning 
fra Regjeringsadvokatembetet av 22. juni 
1978 vedrørende behandlingen i styret for 
G lEK av søknader om garanti og rente
støtte ved eksport av skip til utviklings
land. III-2. Notat 28. juni 1978 fra statssek
retær Per Martin Ølberg om behandling i 
GIEKs styre av skipseksportsaker. III-3. 
Brevveksling mellom styremedlem i 
GIEK Borger A. Lenth og Handelsdepar
tementet vedrørende behandling av 
skipseksportsaker. I innst. er trykt diver
se korrespondanse i sakens anledning, og 
en liste over utrykte vedlegg.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 290, 
S.tid. 4808-4858 (16.6.89). 
(2 forslag, hvorav l mistillitsforslag fra 
Petter Thomassen pva. H og FrP mot 
Hallvard Bakke ble med 102 mot 52 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Harald Syn
nes ble med 87 mot 67 stemmer ikke bi
falt.) 

8. Utvidelse av trekkfullmakten under sær
ordningen for utviklingsland i forbindel
se med endrede retningslinjer for innkre
ving av regress gjennom G lEK ved inn
gåelse av moratorieavtaler med andre 
land. 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 998, Innst. 
s. 291, s. tid. 4858-4859 (16.6.89). 

9. Garanti-instituttet for eksportkreditts 
(GIEKs) engasjement i Seme oljefelt, Be
nin. 
St.meld. 63, ref. S.tid. 4466, Innst. S. 306 
(ikke-beh.), S.tid. 5109 (20.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å sikre 

drift ved smelteverkene i Sauda, Pors
grunn og Kvinesdal ved sørafrikansk 
manganmalmimport, S.tid. 71-72 
(12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1001 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Helga Haugen om bedring av 
handelssamkvemet med Israel, S.tid. 1006 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Tn1kket tilbake), S.tid. 1322 (30.11.88). 

5. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1656-1657 
(7.12.88). 

6. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om eksport 
av seZungeskinn frå No reg til England og 
Frankrike, og EF sitt importforbod, S.tid. 
2614-2615 (15.2.89). 

7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å utvide 
boikottloven mot Sør-Afrika slik at diesel
olje blir innbefattet, S.tid. 2715 (22.2.89). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om den 
greske våpenfabrikken PYR-KAL som 
kjØpte panservernraketter fra Raufoss og 
som var ment for Sør-Korea, S.tid. 2858-
2859 (15.3.89). 

9. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om hvor de 
norske eksplosivene fra Dyno, kjØpt av 
den greske våpenfabrikk PYR-KAL, er 
havnet, S.tid. 2859 (15.3.89). 

10. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen, 
framsatt av Terje Granerud om Simrad i 
Horten som selger skipselektronikk til 
Sør-Afrika og brudd på boikottloven, 
S.tid. 3156-3157 (12.4.89). 

11. Sp.spm. fra Peter Angelsen om varslede 
anslag fra Greenpeace mot norsk Økonom i 
ved bl.a. kampanjer mot norsk fiske- og 
oljeindustri, S.tid. 3272-3273 (19.4.89). 

12. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om stopp 
i import av fabrikktrålarar frå Noreg til 
USA er i strid med GATI-regelverket, 
S.tid. 3368 (26.4.89). 

13. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om å 
hindre EBs eksport av en boremaskin til 
Sør-Afrika, S.tid. 3431-3432 (3.5.89). 

14. Sp.spm. fra Svein Alsaker om opprettelse 
av et offentlig fagorgan for oppfølging av 
unfair konkurranse i offshoreindustrien, 
S.tid. 3465-3466 (10.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Hanna Kvanmo, Tora Aasland 

Houg, Arent M. Henriksen og Magnar 
Sortåsløkken om endring i lov av 20. mars 
1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør
Afrika og Namibia for å bekjempe apar
theid. 
Dok. 8:40, ref. O.tid. 392, Innst. O. 74, 0.
tid. 544-549 (29.5.89) og vedtatt sendt Re
gjeringen. 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
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UTENRIKSSAKER 

Omfatter bl.a.: Anerkjennelse av stater, flyktninger utenfor Norge, utenriks~jenesten. 
Se også: EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET), EUROPARÅDET, FN, FN-STYRKER, 
FREDSARBEID, GRENSESPØRSMÅL, INTERNASJONAL RETT, INTERNASJONALT 
SAMARBEID, NATO (POLITISKE SPM), NEDRUSTNING, NORDISK SAMARBEID, 
TRAKTATER, UTVIKLINGSHJELP, ØKONOMISK SAMARBEID. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Bosteds- og barnetillegg pr. 
1.7.1985. 2. Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1986.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 824-887 
(26.11.85). 
Budsjett-kap. : 
l 05 Presse- og kulturformål 
111 3111 Utenriksrepresentasjonen 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
142 Hjelp til flyktninger 
143 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 

2. Endringer i forslaget til statsbudsjett un
der kapittel 111, Utenriksrepresentasjo
nen og kapittel 112, Særavtale i utenrikst
jenesten. 
St.prp. l. Tillegg 12, Budsjett-innst. S . 3. 
Tillegg l, S.tid. 1583 (12.12.85). 

O. Alminnelige saker: 

l. Henstilling fra Rogaland fylkesting om å 
vedta norsk handelsboikott av Sør-Afrika, 
ref. S.tid. 241 (23.10.85) og vedlagt. 

2. Henstilling fra Harstad bystyre om å for
by norsk oljefrakt til Sør-Afrika, ref. S.tid. 
241 (23.10.85) og vedlagt. 

3. Utenriksministerens utenrikspoLitiske re
degjørelse. (Toppmøtet mellom Reagan 
og Gorbatsjov, Afghanistan-konflikten, 
nedrustningsforhandlingene i Geneve, 
SD I-f-:>rskning, MBFR-forhandlingenei 
Wien, Stockholms-forhandlingene om 

nedrustning og samarbeid, frysvote
ringen i FN, menneskerettigheter, KSSE
prosessen, situasjonen i Sør-Afrika, N a
mi bia-konflikten, GA TT -forhandlinger, 
Eureka-samarbeidet, EF -samarbeidet, 
atomvåpenfri sone i nordisk område, Col
ding utvalgets utredning.) 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 
(5 forslag framsatt under utenriksdebat
ten, hvorav l ikke bifalt, 2 sendt Regje
ringen, l fra Knut Frydenlund og l fra 
Theo Koritzinsky - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I, 2 sendt utenrikskomi
teen, henholdsvis fra Knut Frydenlund 
og Theo Koritzinsky - se sak 8.) 

4. Endringer av statsbudsjettet for 1985 un
der kapitlene 0100, 0111, 0112 og 0114. 
(U ten riksdepa rtementet, U ten riksrepre
sentasjonen, Særavtale i utenrikstjenes
ten, Eiendomsforvaltning utenlands 
-kjøp av embetsbolig i Costa Rica.) 
St.prp. 37, ref. S.tid. 809, Innst. S. 69, S.tid. 
1582 (12.12.85). 

5. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Bl.a. kap. 143 Internasjo
nalt humanitært hjelpearbeid.) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 491, lnnst. S. 68, S.tid. 
1583-1587 (12.12.85). 

6. Henstilling fra Asker og Bærum Forsvars
forening til Storting og Regjering om å 
gjøre sitt ytterste for å få rede på Andrej 
Sakharovs tilstand og medvirke til at han 
og hans kone får en fri og trygg framtid, 
ref. S.tid. 1936 (29.1.86) og oversendt Re
gjeringen. 

7. Moss formannskap sender henstilling om 
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å kreve øyeblikkelig løslatelse av ANC
lederen Nelson Mandela, ref. S.tid. 2908 
(30.5.86) og vedlagt protokollen. 

8. Forslag om SDI-forskning og romvåpen
programmet fra henholdsvis Knut Fry
denlund på vegne av Arbeiderpartiet og 
Theo Koritzinsky på vegne av Sosialistisk 
Venstreparti, begge forslag datert 9. de
sember 1985. 
S.tid. 1562, Innst. S. 178 (ikke-beh.), S.tid. 
3034 (6.6.86). (Jf. sak 3.). 

9. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholt-saken. S.tid. 811-
816 (26.11.85), Innst. S. 184 (ikke-beh.), 
S.tid. 3035 (6.6.86). 

10. Norske tiltak mot Sør-Afrika. 
St.meld. 26, ref. S.tid. 1975, Innst. S. 227, 
S.tid. 3240-3268 (13.6.86). 

11. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Atomkraftulykken i Tsjer
nobyl, SALT Il-avtalen, krisen i det inter
nasjonale samarbeidet, trekantforholdet 
USA, Sovjetunionen og De europeiske 
fellesskap, NATOs utenriksministermøte 
i Halifax, norsk motstand mot produksjon 
av kjemiske våpen, norsk fotnote om 
USAs romvåpenprogram på forsvarsmi
nistermøtet, naboforholdet til Sovjetunio
nen, nordområdene, forholdet til EF, for
holdet mellom EF og EFTA, Eureka
samarbeidet, Stockholmskonferansen, 
menneskerettigheter, Sør-Afrika.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). (Jf. sakene 12 og 
13.) 
(2 forslag sendt Regjeringen, henholdsvis 
fra Theo Koritzinsky og Bjørn Erling Yt
terhorn - se REGJERINGEN OVER
SENDT l.) 

12. Forslag fra Theo Koritzinsky datert 21. 
mai 1986 vedrørende produksjon av kje
miske våpen. (Forslag om at Norges mot
stand mot USAs planer om produksjon av 
kjemiske våpen kommer klart til uttrykk 
på førstkommende utenriksministermø
tet i NATO.) 
Dok. 8:16, ref. S.tid. 2817, Innst. S. 177, 
utenriksdebatt S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 
(Jf. sakene 11 og 13.) 

13. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
23. mai 1986 om at Stortinget beklager at 
forsvarsministeren reserverte seg mot en 
setning i komunikeet fra NATOs forsvars
ministermøte. (Vedr. norsk fotnote til 
USAs romvåpenprogram (SDI).) 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2908, Innst. S. 238, 
utenriksdebatt S.tid. 3270-3355 (16.6.86). 
(Jf. sakene 11 og 12.) 
(Mistillitsforslag fra Bjørn Erling Ytter
horn framsatt under debatten - ikke bifalt 
med 127 stemmer mot 2.) 

14. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Hjelp til flyktninger fra 
Sør-Afrika, tilskudd til Mosambik.) 
St.prp. 97, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 264, 
S.tid. 3581-3595 (19.6.86). 
(7 forslag - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Spørsmål ved møtets slutt fra Arent M. 
Henriksen om en registreringsordning 
for norske skipsanløp på Sør-Afrika, S.tid. 
491-494 (13.11.85). 

2. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om fel· 
les nordiske initiativ i FN om internasjo
nale tiltak mot Sør-Afrika, S.tid. 1861-
1862 (15.1.86). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om alterna
tiver til import av manganmalm fra Sør
Afrika, S.tid. 1891-1893 (22.1.86). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
terrortruslene mot mål i Norge og oppret
telse av PLO-kontoret i Oslo, S.tid. 1900 
(22.1.86). 

5. Sp.spm. fra Liv Aasen om ekstrabevilg
ninger til land som tar imot sør-afrikans
ke flyktninger fra Lesotho, S.tid. 1938-1939 
(5.2.86). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om hva Nor
ge kan bidra med for å påvirke president 
Marcos i Filippinene til å gå av, S.tid. 2089 
(26.2.86). (Trukket tilbake.) 

7. Sp.spm. fra Kirsti Kolle Grøndahl om av
slag på Jan H aj eks søknad om å få studere 
i Norge, S.tid. 2183-2184 (12.3.86). 

8. Sp.spm. fra Svein Alsaker om bedring av 
situasjonen for den russiske forfatterinne 
Irina Ratusjinskaya som soner en dom 
på 7 års fengsel og 5 års forvisning, S. tid. 
2184 (12.3.86). 

9. Spørsmål ved møtets slutt fra Theo Korit
zinsky om NRKs melding vedr. utenriks
minister Strays uttalelser i USA om rom
våpen som forhandlingstema i Geneve, 
s. tid. 2336-2338 (7 .4.86). 

10. Sp.spm. fra Liv Aasen om USA-støtte til 
den sørafrikanskstøttede opprørsgruppen 
UNIT A i Angola, S.tid. 2445 (23.4.86). 

11. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
grunnen til at representanter for antia
partheidorganisasjoner ikke er tenkt in
vitert til konferanse i Oslo som skal drøfte 
tiltak overfor Sør-Afrika på oljesektoren, 
S.tid. 2445-2446 (23.4.86). 

12. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om etable
ring av en egen palestinsk stat og oppret
telse av et palestinsk bemannet P LO-kon
tor i Norge, S.tid. 2965-2966 (4.6.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: l. Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1987.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

105 Presse- og kulturformål 
111 3111 Utenriksrepresentasjonen 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
143 Internasjonalt humanitært 

hjelpearbeid 
145 Forskning Nord/Sør-spørsmål 

U. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjØrel-se. (Toppmøtet mellom Reagan 
og Gorbatsjov i Reykjavik, Genevefor
handlingene, SDI-prosjektet, romvåpen
systemer, ABM-avtalen, KSSE-proses
sen, menneskerettigheter, Moskvas nye 
diplomati, sovjetisk styrkeoppbygging i 
nord, nord/sør-forholdet, u-landenes 
gjeldsbyrde, flyktningproblemet, FNs fi
nansielle krise.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

2. Endringer på budsjettet for 1986 under di
verse kapitler administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Humanitær bistand til den 
svarte befolkning i Sør-Afrika, humani
tært hjelpearbeid til Sør-Sudan.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 573, Innst.S. 54, S.tid. 
1574-1579 (9.12.86). 

3. Forslag fra Bjørn Erling Ytterhorn datert 
14. januar om å reise erstatningskrav 
overfor Sovjetunionen for de utgifter Nor
ge er påført som følge av Tsjernobyl-ulyk
ken. 
Dok. 8:9, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 133, 
S.tid. 3154-3160 (12.5.87). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 

4. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 112 Særavtale i utenrikstje
nesten.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

5. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholtsaken. 
S.tid. 811-816 (26.11.85) Innst. S. 214 (ikke
beh.), S.tid. 3705-3706 (4.6.87). 

6. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (FN -organisasjonen, Verdens-

kommisjonen for miljØ og utviking, ver
densøkonomien, u-landenes gjeldspro
blemer og råvarespørsmål, boikotten av 
Sør-Afrika, oljepolitikk, en internasjonal 
fredskonferanse for Midtøsten, krigen 
mellom Irak og Iran, Afghanistankonflik
ten, Contadora-planen for Mellom-Ameri
ka, Contras i Nicaragua, sikkerhets- og 
nedrustningspolitikk, utviklingen i Sov
jetunionen, Geneveforhandlingene, mu
lighetene for kjernefysisk nedrustning, 
øst/vest- og vest/vest-forholdet, Norges 
forhold til USA og Canada, nordområde
ne, sokkelvirksomhet i Barentshavet, re
gulering av fisket rundt Svalbard, NATO
samarbeidet, EF.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

7. Forslag frå Knut Frydenlund og Theo Ko
ritzinsky datert 9. desember 1985 om SDI
forskning og romvåpenprogram. 
(Vedlegg: Brev fra Utenriksdepartemen
tet til utenriks- og konstitusjonskomiteen 
datert 9. april 1987.) 
S.tid. 1562 (1985-86), Innst. S. 249, S.tid. 
3916-3924 (9.6.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

8. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
diverse kapitler administrert av Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. (Kap. 142, Hjelp til flykt
ninger fra Sør-Afrika.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3344, Innst. S. 250, 
S.tid. 3928-3933 (10.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om salg av 

olje fra OPECland til Sør-Afrika, S.tid. 33-
34 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å forhindre 
skandaler som den en opplevde i forbin
delse med statsminister Thatchers besøk i 
Oslo, S.tid. 37-38 (8.10.86) 

3. Sp.spm. fra Liv Aasen om å forhindre at 
seks svarte dødsdØmte sørafrikanere blir 
henrettet, S.tid. 51 (15.10.86). 

4. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om å opp
fordre Norske SheU til å kreve at moder
selskapet trekker seg ut av Sør-Afrika og 
Namibia, S.tid. 255-256 (22.10.86). 

5. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen om hvilken 
status FN s dekret og resolusjoner om 
ikke samhandel med Namibia har, S.tid. 
293-294 (29.10.86). 

6. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
stanse planene om et kontor for PLO 
Norge, S.tid. 296-297 (29.10.86). 
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7. Sp.spm. fra BjØrn Erling Ytterhorn om 
opprettelse av ny diplomatisk stasjon i 
Syrias hovedstad Damaskus, S.tid. 555-
556 (12.11.86). 

8. Sp.spm. fra Svein Alsaker om UD kan gjØ
re noe for å bedre situasjonen for den 
fengslede russer Alexander l. Ogorodni
kov, S.tid. 789-790 (19.11.86). 

9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å beskytte 
norske hvalfangere mot aksjoner fra orga
nisasjonen «Sea Shepherd», S.tid. 790 
(19.11.86). 

10. Sp.spm. fra Dag C. Weberg, framsatt av 
Harald U. Lied, om hvilket initiativ Re
gjeringen vil ta for å få erstatning fra Sov
jetunionen etter Tsjernobyl-ulykken, 
S.tid. 991-992 (26.11.86). 

11. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om visumplik
ten for norske borgere i Frankrike, S. tid. 
1607 (10.12.86). 

12. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 
muligheten for tilbaketrekking av de viet
namesiske okkupasjonstroppene når 
motstandsbevegelsen, inkludert Pol Pots 
Røde-Khmer-styrker, representerer Kam
puchea i FN, S.tid. 1607-1608 (10.12.86). 

13. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om lanse
ring av et slags europeisk motstykke til det 
amerikanske SDI og om hvorledes NATO 
er involvert i disse planer, S.tid. 1622-1623 
(10.12.86). 

14. Sp.spm., fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Theo Koritzinsky om norsk våpensalg til 
Tyrkia, S.tid. 2067-2068 (28.1.87). 

15. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal om en på
stand i amerikansk fjernsyn om at norsk 
utenrikstjeneste medvirker i kidnap
pingssak og opptrer i strid med ameri
kanske domstolers beslutninger, S.tid. 
2068-2069 (28.1.87). 

16. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å ta opp 
rustningskapplØpet, ny tolkning av ABM
avtalen, med president Reagan, S.tid. 
2325-2326 (18.2.87). 

17. Sp.spm. fra Liv Aasen om hva Norge gjØr i 

FN og på annen måte for å øve press på 
den shiamuslimske militsen som beleirer 
flere av palestinernes flyktningeleirer, 
S.tid. 2326-2327 (18.2.87). 

18. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om uten
riksministeren vil gå inn for at Syrias og 
PLOs virksomhet i Libanon og ellers i 
Midt-Østen blir gjort til gjenstand for en 
egen debatt i FN, S.tid. 2518-2519 (11.3.87). 

19. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om deltakel
se fra Kongsberg Våpenfabrikk og Rau
foss Ammunisjonsfabrikker på våpenut
stillinger i Tyrkia, S.tid. 3007 (29.4.1987). 

20. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om uttalel
ser fra USAs forsvarsminister og presi
dent om Sovjetunionens streben etter ver
densherredømme, S. tid. 3349-3350 
(20.5.1987). 

21. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
professor Fleischers påstand om alvorlige 
mangler i Utenriksdepartementets brev 
til utenriks- og konstitusjonskomiten om 
Tsjernobyl ulykken, S.tid. 3642-3643 
(3.6.87). 

22. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
protest overfor Vest-Tyskland mot salg av 
utbåt til Sør-Afrika, S.tid. 3643-3644 
(3.6.87). 

IV. Lovsaker: 
l. Lov om Økonomisk boikott av Sør-Afrika 

og Namibia for å bekjempe apartheid. 
(Utrykt vedlegg til Ot.prp. 14: Høringsut
talelser fra næringsorganisasjonene. Ved
legg til Innst. O. 29: l. Folkerettslig be
tenkning utarbeidet av Rettsavdelingen, 
Utenriksdepartementet, datert 7. januar 
1987. 2. Folkerettslig betenkning utarbei
det av professor dr. jur. Carsten Smith, 
Universitetet i Oslo, datert 8. januar 1987 .) 
Ot.prp. 14, ref. O.tid. 19, Innst. O. 29, 0.
tid.129-176 (16.3.87), Besl. O. 39, L.tid. 33-
36 (19.3.87). Lov av 20. mars 1987. 
(3 forslag framsatt i Odelstinget og 3 i Lag
tinget - ingen bifalt.) 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet 
og Departementet for utviklingshjelp 
m. fl. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1988.) 
Budsjett-innst. S. 3, S. tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

l 05 Presse- og kulturformål 
111 3111 Utenriksrepresentasjonen 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
142 Hjelp tilftyktninger 
143 Internasjonalt humanitært 

hjelpearbeid 
145 Forskning Nord/Sør-spørsmål 

2. Sammenslåing av Utenriksdepartemen
tet og Departement for handel og skips
fart, og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937,987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 

n. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (Oskar Arias' fredsplan for 
Mellom-Amerika, !NF-avtalen om avskaf
felse av mellomdistanseraketter, toppmø
tet i Washington, SDI-prosjektet, KSSE
forhandlingene, utviklingen i nordområ
dene, Gorbatsjovs reformpolitikk, Euro
pa-politikk, internasjonaliseringsprosess, 
situasjonen i Midtøsten og Persiagulfen, 
FNs finansielle krise.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689- 1768 (15.12.87). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERING EN 
OVERSENDT l.) 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 142 Hjelp til flykt
ninger, kap. 143 Internasjonalt humani
tært hjelpearbeid.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 938, Innst. S. 66, 
S.tid. 1805- 1822 (16.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sak 4.) 

3. Statlig støtte til særlig vanskeligstilte 
bedrifter som følge av økonomisk boikott 
av Sør-Afrika og Namibia. (Støtte til Nor
way Foods Ltd. A/S og Brøyt A/S.) 

St.prp. 108, ref. S.tid. 3156, Innst. S. 216, 
S.tid. 3662- 3672 (31.5.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 142 Hjelp til flykt
ninger, kap. 143 Internasjonalt hjelpear
beid.) 
(Vedlegg til innst: l. og 2. Brev av 24.5.88 
og 27.5.88 fra Departementet for utvik
lingshjelp.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3156, Innst. S. 269, 
S.tid. 3859- 3867 (3.6.88). 
(Jf. sak 2.) 

5. Redegjørelse av utenriksministeren om 
visse sider ved Treholt-saken. 
Ref. S.tid. 811-816 (26.11.85), Innst. S. 258 
(ikke-beh.), S.tid. 3956 (7.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om Norges 

støtte til regjeringen i Nicaragua svekker 
motiveringen for fredsprosessen og ska
der forholdet til USA, S.tid. 277-278 
(28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Hanna Kvanmo om Regjeringen vil sen
de en formell henvendelse til USA med 
oppfordring til å avbryte støtten til Con
tras militære virksomhet, S. tid. 278 
(28.10.87). 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om uten
riksministeren er enig i utenrikskomi
teens tolkning av fredsplanen for Mellom
Amerika, S.tid. 711 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
press på Sør-Afrika pga. apartheidpolitik
ken, S .tid. 1569-1570 (9.12.87). 

5. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky, framsatt av 
Kristin Halvorsen om hvorfor Norge 
stemte mot et forslag om å ekskludere Sør
Afrika fra IAEA, S.tid. 1570 (9.12.87). 

6. Sp.spm. fra Carl l. Hagen, framsatt av 
Hans J. Røsjorde om der vil bli protestert 
overfor de nordkoreanske myndighetene 
pga. bombeattentatet mot et fly fra Sør
Korea 29.11.87, S.tid. 2036 (27.1.88). 

7. Sp.spm. fra Thea Koritzinsky om israelsk 
matblokade mot palestinerne på Vest
bredden og i Gaza, og om Norge har pro
testert mot denne politikken og er villig 
til å bevilge ekstra midler slik at UNRWA 
kan øke matforsyningene, S.tid. 2037-2038 
(27.1.88). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om nye 
USA-bevilgninger til Contras, S.tid. 2074-
2075 (3.2.88). 
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9. Sp.spm. fra Peter Angelsen om USA-trus
sel om økonomiske sanksjoner mot Norge 
dersom hvalfangsten fortsetter, S.tid. 
2170-2171 (17.2.88). 

10. Sp.spm. fra Jan Petersen om representan
ter for Den Norske Helsingforskomite som 
er nektet visa for innreise til seminar om 
menneskerettighetene i Moskva, S.tid. 
2253- 2254 (24.2.88). 

11. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
hindringer for antiapartheidorganisasjo
ner til å drive politisk virksomhet i Sør
Afrika, S. tid. 2455-2456 (2.3.88). 

12. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en av
klaring i forhandlingene med Israel om 
kontroll og inspeksjon av tungtvannet fra 
Norge, S.tid. 2507 (16.3.88). 

13. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om samar
beidet med PLO når det gjaldt frigivelsen 
av William Jørgensen i Libanon, S. tid. 
2602-2603 (23.3.88). 

14. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om det har 
vært nødvendig å gi løsepenger eller and
re gjenytelser til kidnapperne for å få fri
gitt gislene Jørgensen og Stening, S.tid. 
2603 (23.3.88). 

15. Sp.spm. fra Elsie Brandsvoll om påstan
der om Økonomiske misligheter ved UNR
WA i forbindelse med kidnappingssaken i 
Libanon, S.tid. 2603-2604 (23.3.88). 

16. Sp.spm. fra Inger Lise Gjørv om aksjon 
for å få Frankrike til å oppheve visumplik
ten, S.tid. 2971-2972 (20.4.88). 

17. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om drapet 
på PLOs nestleder og eventuelle reaksjo
ner overfor Israel, S.tid. 3069-3070 
(27.4.88). 

18. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om en utta
lelse av den norske ambassadør i Brussel 
om Norges forhold til EF, S. tid. 3070-3071 
(27.4.88). 

19. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Norges 
stemmegivning i FN i forbindelse med en 
resolusjon om av-kolonisering av Ny
Caledonia, S.tid. 3330-3331 (11.5.88). 

20. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om hva 
der er gjort for å påvirke land som USA, 
Storbritannia og Vest-Tyskland til å vedta 
mer omfattende Økonomiske sanksjoner 
mot Sør-Afrika, S.tid. 3331 (11.5.88). 

21. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om å få 
stoppet den syrisk/iranske infiltrasjon i 
Libanon gjennom FN, S.tid. 3357-3358 
(18.5.88). 

22. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om hvem 
som skal representere Palestina-araber
ne ved en eventuell fredskonferanse om 
«Vestbredden», S.tid. 3358 (18.5.88). 

23. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
dødsdommene i Sør-Afrika, S.tid. 3417-
3418 (25.5.88). 

24. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om stor
tingspresidentens besøk på den Israel
okkuperte Vestbredden, S.tid. 3418- 3419 
(25.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet. 
(Vedlegg til St.prp. l for Utenriksdeparte
mentet: Oversikt over fast organiserte 
stillinger for utsendt personale ved de 
utenrikske fagstasjoner pr. l. januar 1989.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

105 Presse- og kulturformål 
111 3111 Utenriksrepresentasjonen 
112 Særavtale i utenrikstjenesten 
114 3114 Eiendomsforvaltning utenlands 
142 Hjelp til flyktninger 
143 Internasjonalt humanitært hjelpe

arbeid 
145 Forskning nord/sØr-spØrsmål 

D. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning til nødhjelpsarbeidet i forbin

delse med naturkatastrofen i Armenia. 
Innst. S. 75, S.tid. 1904 (15.12.88). 

2. Endringar på statsbudsjettet for 1988 un
der ulike kapittel administrerte av Utan
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 142 Hjelp til flykt
ninger og kap. 143 Internasjonalt humani
tært hjelpearbeid.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 999, Innst. S. 71, S.tid. 
1968-1972 (15.12.88). 

3. Samarbeidet i Atlanterhavspaktens orga
nisasjon i 1987. (Mandat for forhandlinger 
om konvensjonell rustningskontroll.) 
(Vedlegg: l. Enkelte spørsmål i det poli
tiske og forsvarsmessige samarbeid. 2. 
Kommunikeer og erklæringer fra minis
termøtene.) 
St.meld. 59 (1987 -88), ref. S.tid. 33, Innst. 
S. 81, S.tid. 2311-2354, 2360-2392 (utenriks
debatt 19.1.89). 
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(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 

4. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Nord områdene, østJvest-for
holdet, KSSE-prosessen, konvensjonell 
styrkereduksjon i Øst-Europa, atomvå
penfri sone i nordisk område, det euro
peisk politiske samarbeid (EPS) og utvi
delsen av Den vesteuropeiske union 
(VEU), statsminister Rysjkovs besøk i Os
lo januar 1988, avgrensningsspørsmålet i 
Barentshavet, fiskevernsonen ved Sval
bard, EF/EFTA-samarbeidet, nord/sør
forholdet, u-landenes gjeldsproblemer, 
Midtøsten-konflikten, FN-styrkene, dia
log mellom PLO og USA.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 
(l forslag fra Theo Koritzinsky sendt 
utenriks- og konstitusjonskomiteen.) 

5. Opprettelse av midlertidige stillinger (4 
år) som sendemann I (ambassadØr) og 
kontorfunksjonær ved delegasjonen i Ge
neve. 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 209, 
S.tid. 4336-4337 (9.6.89). 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1989 un
der kapittel administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Hjelp til flyktninger fra Nami
bia og Afghanistan, humanitært hjelpear
beid, nødhjelp til Mosambik.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 212, 
S.tid. 4342-4367 (9.6.89). 
(Jf. forrige sak.) 

7. Etablering av garantiordning for investe
ringer i og eksport til utviklingsland. (Til
leggsbev. til flyktningehjelp og Direktora
tet for utviklingshjelp, reduksjon i ymse
posten.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 241, 
S.tid. 4342-4369 (9.6.89). 
(Jf. neste sak.) 

8. Utenriksminister Strays redegjørelse i 
Stortingets møte 26. november 1985 om 
visse sider ved Treholt-saken. 
(Vedlegg til innst.: l. Utenriksministerens 
redegjørelse. 2. Oversikt over kontrollko
miteens materiale. 3.-9. Referat fra komi
teens høringer med Kåre Willoch, Svenn 
Stray, Mona Røkke, Anders C. Sjaastad, 
Gro Harlem Brundtland, Alf Jakob Fos
tervoll og Odvar Nordli. 10. Brev fra Inger 
Louise Valle til komiteen.) 
Ref. S.tid. 578-579, Innst. S. 250, S.tid. 
4467-4567 (13.6.89). 
(l forslag fra Hanna Kvanmo om behand
ling av spørsmål om riksrettstiltale mot 
Svenn Stray ble mot 6 stemmer ikke bi
falt.) 

(Jf. STORTINGETS FORRETNINGSOR
DEN, FORSLAG (1988-89) sak 46. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om påstan

der om at Utenriksdepartementet har 
brukt sin innflytelse til å gjennomføre 
begrensninger i programmet for Dalai 
Lamas besøk i Norge, S.tid. 70-71 
(12.10.88). (Jf. neste sak) 

2. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om fravær 
av regjeringsrepresentanter ved Dalai 
Lamas besøk i Norge, S. tid. 397-398 
(26.10.88). 
(Jf. forrige sak) 

3. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om NO
RADs representant i Nairobi som har 
meddelt synspunkter på kenyaneren 
Wamwere, S.tid. 399 (26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Liv Aasen om norsk reaksjon 
overfor Kenya dersom vedtaket i nasjo
nalforsamlingen om politisk overvåking 
av utenlandske veldedige og kirkelige or
ganisasjoner blir vedtatt, S.tid. 752-753 
(10.11.88). 

5. Sp.spm. fra Jan Petersen om sosialistlede
ren Manley på Jamaica har fullmakter 
fra den norske Regjering i forbindelse 
med nødhjelp etter ødeleggelsene forår
saket av orkanen «Gilbert», S.tid. 753 
(10.11.88). 

6. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om over
våking av norske trailersjåfører i DDR, 
S.tid. 754 (10.11.88). 

7. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om PLOs 
deltakelse i eventuelle forhandlinger om 
en løsning på konflikten i Midtøsten på 
grunnlag av FNs vedtak av 1947 og 1967, 
S.tid. 1002-1003 (23.11.88). 

8. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en reso
lusjon i FN om fordømmelse av Israel, 
S.tid. 1003-1004 (23.11.88). 

9. Sp.spm. fra Svein Alsaker om norsk hjelp 
til Israel for å få i stand en videre integre
ring av Gaza-flyktningene, S.tid. 1004-
1005 (23.11.88). 

10. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om hva 
som kan gjØres for å redusere flyktninge
problemet i Midtøsten, S.tid. 1005-1006 
(23.11.88). 

11. Sp.spm. fra Kristin Halvorsen, framsatt 
av Theo Koritzinsky om en avhopper fra 
den kinesiske ambassade i 1984 som mot 
sin vilje ble brakt tilbake til ambassaden, 
s. tid. 1006-1007 (23.11.88). 

12. Gr.spm. fra Kåre Kristiansen om tilbake
trekking av studieheftet «Verdens flykt
ninger;; pga. tendensiøs omtale av staten 
Israel, S. tid. l 032-1033 (23.11.88). 
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13. Sp.spm. fra Liv Aasen om Kenyas ledende 
advokat for menneskerettigheter som er 
nektet å reise til USA for å motta Robert F. 
Kennedys menneskerettighetspris, S.tid. 
1322 (30.11.88). 

14. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om forholde
ne for den kurdiske befolkningen i Nord
Irak bl.a. ved fortsatte giftgassangrep, 
S.tid. 1322-1323 (30.11.88). 

15. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om hu
manitær bistand fra private organisasjo
ner til Romania og andre land, S. tid. 1657 
(7.12.88). 

16. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om et 
initiativ for å styrke kontakten mellom 
Norge og de baltiske folk, S.tid. 2207-2208 
(11.1.89). 

17. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Sør
Afrikas konsul i Norge som benytter et 
ansettelsesskjema for personopplys
ninger som er i strid med norsk lov, S.tid. 
2214-2215 (11.1.89). 

18. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om Norges 
EF-ambassadørs kritikk av Regjeringens 
politikk overfor EF, S.tid. 2278-2279 
(18.1.89). 

19. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om opphe
velse av visumtvangen mellom Ungarn og 
Norge, S.tid. 2279 (18.1.89). 

20. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en utta
lelse av forsvarsministeren som utpeker 
Israel som en spesiell stor fare for freden i 
Midtøsten, S.tid. 2611-2612 (15.2.89). 

21. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om Israels 
program for produksjon av kjernekraft
våpen og Libyas store produksjon av kje
miske våpen og fare for freden i Midtøs
ten, S.tid. 2612-2613 (15.2.89). 

22. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om en 
norsk UNIFIL-oberst som offentlig har 
beskyldt Israel for nazi-metoder i Sør
Libanon, S.tid. 2613-2614 (15.2.89). 

23. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
Theo Koritzinsky om å bryte de diploma
tiske forbindelsene med Iran etter Kho
meinys dødsdommer overfor andre lands 
innbyggere i forbindelse med en bokutgi
velse, S.tid. 2711 (22.2.89). 

24. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om å utvide 
boikottloven mot Sør-Afrika slik at diesel
olje blir innbefattet, S.tid. 2715 (22.2.89). 

25. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om krenkel
se av menneskerettighetene i Tibet og hva 
Norge har gjort for å markere vårt syn 
overfor kinesiske myndigheter, S.tid. 
2858 (15.3.89). 

26. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om initiativ 
i FN til fordømmelse av Syrias okkupa
sjon i Libanon, S. tid. 3260 (19.4.89). 

27. Sp.spm. fra Kjell Furnes, framsatt av 
Svein Alsaker om PLO som selvstendig 
forhandlingspartner ved eventuelle 
fredsforhandlinger om Midtøsten, S.tid. 
3260-3261 (19.4.89). 

28. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om norsk 
tungtvann som kan ha havnet i India, 
S.tid. 3360-3361 (26.4.89). 

29. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om den sjø
militære opprustning i nordområdene og 
tillitsskapende tiltak, S. tid. 3412-3413 
(3.5.89). 

30. Sp.spm. fra Kjell Furnes om Indias bloka
de av all handel og transport til Nepal, 
S.tid. 3413 (3.5.89). 

31. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
FN s ansvar for tilbakesendelsen av flykt
ningene til Namibia, S.tid. 3413-3414 
(3.5.89). 

32. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om forhand
linger med Israel om det norske tungtvan
net, S.tid. 3462-3463 (10.5.89). 

33. Sp.spm. fra Svein AZsaker, framsatt av 
Harald Synnes om å styrke det kulturelle, 
økonomiske og politiske samarbeidet 
med de baltiske land, S. tid. 3752 (24.5.89). 

34. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utenlands
ke tråleres brudd på reglene for fiske i fis
kevernsonen ved Svalbard, S.tid. 3937-
3938 (31.5.89). 

35. Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Ha
gen om protester mot de kinesiske makt
haveres blodige militæraksjoner mot stu
dentene på Den himmelske freds plass i 
Peking, S.tid. 4080-4085 (5.6.89). 
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UTVIKLINGSHJELP 

Omfatter bl.a.: Bistandssamarbeid, Den interamerikanske utviklingsbank (IDB), Det interna
sjonale utviklingsfond (IDA), Det norske utviklingsfond for Latin-Amerika, Direktoratet for ut
viklingshjelp (NORAD),fredskorps, garantier, dekning av tap ved eksport til u-land, internasjo
nal katastrofehjelp, Nord/Sør-spørsmål, NORIMPOD, stedlige representasjoner. 
Se også: FN, INTERNASJONALT SAMARBEID, UTENRIKSSAKER, ØKONOMISK SAM
ARBEID. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Utetillegg fra 
1.1.1984 for tjenestemenn ved de stedlige 
representasjoner. 2. Utetillegg for eksper
ter f.o.m 1.7.1985.) Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 824-887 (26.11.85). 
Budsjett-kap.: 

144 Administrasjon av UDs andel av 
utviklingshjelpen 

145 Forskning Nord/Sør-spørsmål 
822 3822 Støtte ved eksport til utviklings

land 
1202 Stedlige representasjoner 
1203 Opplysningsarbeid 
1210 Bilateral bistand - hovedsam-

arbeidsland 
1211 Bilateral bistand- andre land 
1213 Nordiske prosjekter 
1220 Særskilte stØtteordninger 
1221 StØtte via private organisasjoner 
1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1231 Erstatning på garantier 
1233 Veiledning og støtte til u-land ved 

eksport til Norge 
1240 Evaluering og tilskudd til forsk-

ning 
1250 Faglig bistand 
1251 Fredskorps 
1270 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(MuLti-bi) 

1271 Multilateral bistand under FN 
1273 Multilateral bistand under inter-

nasjonale finanisieringsorganisa-
sjoner 

1274 Ymse multilaterale tiltak 

1280 Hjelp til naturkatastrofer etc. 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

2. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1986 vedrørende utviklingshjelp under 
kapitlene 1212 (nytt), 1271 og 1299. 
St.prp. l. Tillegg 7. Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 824-887 (26.11.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. 
S.tid. 1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt 
S.tid. 1483-1563 (9.12.85). 

2. Endringer på statsbudsjettet for 1985 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Bl.a. kap. 143 Internasjo
nalt humanitært hjelpearbeid, kap. 1221 
Støtte via private organisasjoner, kap. 
1230 næringslivets engasjement i u-land, 
kap. 1273 Den øst-afrikanske utviklings
bank (EADB), kap. 1299 Til dekning av 
ymse hjelpetiltak - dekning av tap på ga
rantier ved eksport til u-land, UNIFIL
engasjementet i Libanon, Den interameri
kanske utviklingsbank (!DB).) 
St.prp. 19, ref. S.tid. 491, Innst. S. 68, S .tid. 
1583-1587 (12.12.85). 

3. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Mosambik om samarbeid for å 
fremme den økonomiske og sosiale utvik
ling i Mosambik. 
St.prp. 5, ref. S.tid. 241, Innst. S.35, S .tid. 
1588 (12.12.85). 

4. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Sri Lanka angående samarbeid 
for å fremme økonomisk og sosial utvik
ling på Sri Lanka. 
(Vedlegg: Avtaleteksten på engelsk med 
norsk oversettelse.) 
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St.prp. 24, ref. S.tid. 1268, Innst. S. 158, 
S.tid. 2876-2880 (29.5.86). 

5. Samtykke til tilslutning til Hvetehandels
konvensjonen 1986, og Matvarehjelpskon
vensjonen 1986. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 81, ref. S.tid. 2637, lnnst. S. 163, 
S.tid. 2916 (2.6.86). 

6. Enkelte hovedspørsmål i norsk utvik
lingshjelp. 
(Vedlegg: 1: Reformer i internasjonal øko
nomi. Bistandens rolle i en ny økonomisk 
verdensordning (NØV). Il: Utviklingen i 
hovedsamarbeidslandene og bistandens 
rolle i Økonomien.) 
St.meld. 36 (1984-85), ref. S.tid. 268, lnnst. 
S. 182 (ikke-beh.), S.tid. 3034-3035 (6.6.86). 

7. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1984. 
(Vedlegg: I Norges bistandsavtaler i 1984. 
Il Tollpreferansesystemet overfor utvik
lingslandene (GSP). Ill Tosidig bistand 
fordelt på land og bistandsform 1984.) 
St.meld. 74 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 220, S.tid. 3104-3114 (10.6.86). 

8. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1985. 
(Vedlegg: I Norges bistandsavtaler i 1985. 
Il Norsk strategi for kvinnerettet bistand. 
Ill Tosidig bistand fordelt på land og bi
standsform 1985.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2403, Innst. S. 221, 
S.tid. 3104-3114 (10.6.86). 

9. Samtykke til at Norge tiltrer Avtale om 
opprettelse av Den interamerikanske ut
viklingsbank (IDB), av 8. april 1959 med 
senere endringer. 
( 4 vedlegg med avtaleteksten på norsk og 
engelsk, medlemsfortegnelse, kapital
innskudd og medlemslandenes stemmer 
og stemmeandeler.) 
St.prp. 25, ref. S.tid. 809, Innst. S . 236, 
S.tid. 3224-3230 (13.6.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

10. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, lnnst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

11. Ny garantiordning på særlige vilkår ved 
eksport til og ved investeringer i utvik
lingsland. 
St.prp. 42 (1984-85), ref. S.tid. 268. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 55 - se neste 
sak.) 

12. Tilbakekallelse av St.prp. 42 (1984-85) om 
ny garantiordning på særlige vilkår ved 
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eksport til og ved investeringer i utvik
lingsland. 
St.meld. 55, ref. S.tid. 2975, lnnst. S. 222, 
S.tid. 3475 (18.6.86). 

13. Endringer på statsbudsjettet for 1985 ved
rørende utviklingshjelp under Kap. 1231 
Tap på garantier og Kap. 1299 Til dek
ning av ymse hjelpetiltak, kan overføres. 
St.prp. 105 (1984-85), ref. S.tid. 268. 
(Trukket tilbake ved St.meld. 56 - se neste 
sak.) 

14. Tilbakekalling av St.prp. 105 (1984-85) om 
endringer på statsbudsjettet for 1985 ved
rørende utviklingshjelp under Kap. 1231 
Tap på garantier og Kap. 1299 Til dek
ning av ymse hjelpetiltak, kan overføres. 
St.meld. 56, ref. S.tid. 2975, Innst. S. 223, 
S.tid. 3476 (18.6.86) 

15. Endringer på statsbudsjettet for 1986 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Reduksjon i tilskudd til 
Sri Lanka, tilskudd til Nicaragua, tilskudd 
til prosjektet kvinners deltakelse i vann
tiåret, tilskudd til private organisasjoners 
prosjekter, reduksjon i sukkerimport, 
NORIMPOD, støtte til IFADs spesialpro
gram for Sub-Sahara.) 
St.prp. 97, ref. S.tid. 2944, lnnst. S. 264, 
S.tid. 3581-3595 (19.6.86). 
(7 forsl~g - ingen bifalt.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hans Røsjorde om å stoppe 
norsk u-hjelp til Nicaragua, S.tid. 227-228 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om et vurde
ringsskjema for rapportering om eksper
ter og fredskorpsdeltakere, S.tid. 476-477 
(8.11.85) 

3. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om Regje
ringen av hensyn til vår fiskeeksport og 
u-hjelp vil åpne for import av enkelte 
landbruksprodukter, S.tid. 1906-1907 
(29.1.86). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om omlegging 
av bistandshjelpen til Sri Lanka på bak
grunn av konflikten med tamilene, S.tid. 
2055-2057 (19.2.86). 

5. Sp.spm. fra Tora Houg om å gjøre noe 
med det regelverk Statens lånekasse for 
utdanning praktiserer når det gjelder ad
gangen for studenter fra den tredje ver
den til høgskole- eller universitetsutdan
ning, S.tid. 2324-2325 (19.3.86). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om finansmi
nisteren vil fremme forslag om reduksjon 
i utviklingshjelpen og i oljevirksomheten, 
S.tid. 2346-2347 (9.4.86). 
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7. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om en ut
redning om utvidet bistand til Mellom
Amerika lagt fram i september 1985, S.tid. 
2351 (9.4.86). 

8. Sp.spm. fra Liv Aasen om avslag på fore
spørsel fra Nicaragua om leveranse av 
papir i forbindelse med utarbeidelse av 
en ny grunnlov, S.tid. 2462 (23.4.86). 

9. Sp.spm. fra Svein AZsaker om utarbeidel
se av en landstudie for Sri Lanka, ett av 
våre hovedsamarbeidsland, på bakgrunn 
av undertrykkingen av tamilene, S.tid. 
2863-2864 (28.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Departementet for utviklingshjelp og De
partementet for handel og skipsfart. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg 1.2.1986 for tjenestemenn ved de 
stedlige representasjoner. 2. Utetillegg for 
eksperter f.o.m 1.9.1986.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 926-981 
(25.11.86). 
Budsjett-kap.: 

144 Administrasjon av UDs andel av 
utviklingshjelpen 

145 Forskning Nord/Sør-spørsmål 
822 Støtte ved eksport til 

utviklingsland 
1202 Stedlige representasjoner 
1203 Opplysningsarbeid 
1210 Bilateral bistand-

hovedsamarbeidsland 
1211 Bilateral bistand - andre land 
1212 Regionale tiltak 
1213 Nordiske prosjekter 
1220 Særskilte støtteordninger 
1221 Støtte via private organisasjoner 
1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1231 Erstatning på garantier 
1233 Veiledning og støtte til u-land 

ved eksport til Norge 
1240 Evaluering og tilskudd til 

forskning 
1250 Faglig bistand 
1251 Fredskorps 
1270 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under FN 
1273 Multilateral bistand under 

internasjonale finanisierings
institusjoner 

1274 Ymse multilaterale tiltak 
1280 Hjelp ved naturkatastrofer etc 
1299 Til dekning av ymse hjelpetiltak 

2. Endringer i forslaget til statsbudsjett for 
1987 vedrørende utviklingshjelp under 
kapitlene 1210, 1211, 1212, 1270, 1274 og 
1299. 
St.prp. l. Tillegg 4, Budsjett-innst. S. 3, 
S.tid. 926-981 (25.11.86). 

3. Visse endringer i vedtak om statsgaranti 
ved eksport. (Den alminnelige garantiord
ning.) Utvidelse av trekkfullmakten for 
1987 under særordningen for utviklings
land. 
St.prp. l. Tillegg 11, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 6. Tillegg l, S.tid. 1730 
(12.12.86). 

4. Tollavgifter for 1987. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1832-1897, (sal
deringsdebatten 16.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5511 Tollinntekter 
(l forslag bifalt.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (Nord/sør-forholdet, u-lande
nes gjeldsbyrde, flyktningproblemet.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

2. Endringer på budsjettet for 1986 under di
verse kapitler administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Tilskudd til planlegging av 
småkraftverk i Den dominikanske repu
blikk, innskudd i Den øst-afrikanske ut
viklingsbank (EADB) til et spesialfond for 
U ganda, tilskudd til næringslivet - økning 
av tilsagnsfullmakten for blandede kre
ditter, bilateral bistand - hovedsamar
beidsland, multilateral bistand under 
FN.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 573, Innst.S. 54, S.tid. 
1574-1579 (9.12.86). 

3. Utvidelse av trekkfullmaktene under sær
ordningen for utviklingsland og bygge
lånsgarantiordningen. 
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St.prp. 48, ref. S.tid. 981, Innst. S . 64, S.tid. 
1730-1731 (12.12.86), 
(Jf. I, sak 3.) 

4. Samtykke til Økning av garantirammen 
for nordisk prosjektinvesteringslån gjen
nom Nordisk lnvesteringsbank. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 1943, Innst. S. 87, 
S.tid. 2309 (17.2.87). 

5. Enkelte hovedspørsmål i norsk utvik
lingshjelp. 
(Vedlegg: I Reformer i internasjonal øko
nomi. Bistandens rolle i en ny økonomisk 
verdensordning (NØV). Il Utviklingen i 
hovedsamarbeidslandene og bistandens 
rolle i økonomien.) 
St.meld. 36 (1984-85), ref. S.tid. 268 (1985-
86), Innst. S. 186, S.tid. 3587-3634 (2.6.87). 
(6 forslag framsatt - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

6. Hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp. 
Tilleggsmelding til St.meld. 36 (1984-85). 
(Vedlegg: l. Enkelte hovedtrekk i utvik
lingslandenes økonomiske og sosiale si
tuasjon. 2. Oversikt over aktuelle råvare
spørsmål. 3. Felleserklæring om utvidet 
Økonomisk og kulturelt samarbeid mel
lom de nordiske landene og SADCC-sta
tene. 4. N orden/SADCC-initiativet. Ram
me for et samarbeidsprogram 1986/90. Ut
rykte vedlegg: l. Landanalyse for Paki
stan. 2. Landanalyse for Zambia.) 
St.meld. 34, ref. S.tid. 2396, lnnst. S. 186, 
S.tid. 3587-3634 (2.6.87). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

7. Opprettelse av fredskorps i Mellom-Ame
rika. (Nicaragua og Costa Rica.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2396, lnnst. S. 187, 
s. tid. 3587-3635 (2.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

8. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Verdenskommisjonen for 
miljØ og utvikling, verdensøkonomien, 
u-landenes gjeldsproblemer og råvare
spørsmål, boikotten av Sør-Afrika, uenig
het om u-hjelp til Pakistan.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

9. Endringer i statsbudsjettet for 1987 under 
diverse kapitler administrert av Utenriks
departementet og Departementet for ut
viklingshjelp. (Kap. 1203, europeisk infor
masjonskampanje om Nord/sør-spørs
mål, Verdenskommisjonen for miljØ og 
utvikling, kap. 1210, Sri Lanka, kap. 1211, 
Nicaragua, kap. 1233, NORIMPOD, kap. 
1240, forskningskompetanse i Norge, 
forskning i det sørlige Afrika, kap. 1271, 
narkotikaprosjekt i Bolivia, kap. 1299, 
dekning av tap på garantier ved eksport 
til u-land.) 

St.prp. 89, ref. S.tid. 3344, lnnst. S. 250, 
S.tid. 3928-3933 (10.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

10. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Zimbabwe om samarbeid vedrø
rende faglig bistand til Zimbabwe. 
(Vedlegg: Avtaleteksten på engelsk med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 108, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 238, 
S.tid. 3933 (10.6.87). 

11. Samtykke til godkjenning av en avtale 
mellom Norge og Bangladesh vedrørende 
Bangladesh' tredje helse- og familieplan
leggingsprogram. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 246, 
S.tid. 3933 (10.6.87). 

12. Samtykke til at Norge deltar i den 8. kapi
talØkning i Det internasjonale utviklings
fond (International Development Asso
ciation-IDA). 
St.prp. 119, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

13. Samtykke til at Norge deltar i den fjerde 
kapitalpåfylling i Det asiatiske utvik
lingsfond. 
St.prp. 120, ref. S.tid. 4002 (10.6.87), og 
utsatt. 

14. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1986. 
St.meld. 66, ref. S.tid. 4002 (10.6.87) og ut
satt. 

15. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

822 StØtte ved eksport til u-land 

ID. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 

sikre relevant og effektiv utdannelse for 
utdanningssøkende fra den tredje verden, 
S.tid. 819-821 (19.11.86). 

2. Sp.spm. fra Marit Bunes Nybakk om det 
norske bistandsengasjementet og mel
dinger om grove krenkelser av menneske
rettighetene i Kenya, S.tid. 2214-2215 
(11.2.87). 

3. Sp.spm. fra Marit Bunes Nybakk om 
oppkjØp av kom fra Zimbabwe og andre 
SADCC-land for å kunne hjelpe det sult
rammede Mosambik, S.tid. 2377 (4.3.87). 

4. Sp.spm. fra Kåre Kristiansen om advarsel 
til Norges samarbeidsland, bl.a. Kenya, 
om deres forhold til menneskerettighete
ne, S.tid. 2518 (11.3.87). 

5. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om en 
USA-fiendtlig holdning i bladet «SØr 
Nord Utvikling>> utgitt av Departementet 
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for utviklingshjelp, S. tid. 2530-2531 
(11.3.87). 

6. Gr.spm. fra Kåre Kristiansen om å nytte 
israelsk ekspertise til ørkenbekjempelse i 
Afrika ved bruk av norske u-hjelpsmidler, 
s. tid. 2550-2552 (11.3.87). 

7. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å stanse bi-

standshjelpen til Sri Lanka, eventuelt 
øremerke den til tamilene, S.tid. 2642-
2643 (25.3.87). 

8. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om NO
RADs uvilje til å la fredskorpsdeltakere i 
Kenya få drøfte de politiske forhold i lan
det, S.tid. 3646-3647 (3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Utenriksdepartementet, 
Departementet for utviklingshjelp og De
partementet for ·handel og skipsfart. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: l. Bosteds- og barne
tillegg 1.8.1987 for tjenestemenn ved de 
stedlige representasjoner. 2. Utetillegg for 
eksperter f.o.m. 1.9.1987.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1117-1177 
(30.11.87). 
Budsjett-kap.: 

144 Administrasjon av UDs andel 
av utviklingshjelpen 

145 Forskning Nord/Sør-spørsmål 
822 StØtte ved eksport til 

utviklingsland 
1202 Stedlige representasjoner 
1203 Opplysningsbistand 
1210 Bilateral bistand, hoved-

samarbeidsland 
1211 Bilateral bistand, andre land 
1212 Regionale tiltak 
1213 Nordiske prosjekter 
1220 Særskilte støtteordninger 
1221 Støtte via private organisasjoner 
1222 Tilskudd tit organisasjoners 

opplysningsarbeid 
1230 4230 Samarbeid med næringslivet 
1233 Veiledning og støtte til u-land 

ved eksport til Norge 
1240 Evaluering og tilskudd til 

forskning 
1250 Faglig bistand 
1251 Fredskorps 
1270 Bilateral bistand administrert av 

internasjonale organisasjoner 
(Multi-bi) 

1271 Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) 

1273 Multilateral bistand under 
internasjonale finansierings
institusjoner 

1274 Ymse multilaterale tiltak 
1280 Hjelp ved naturkatastrofer etc 

1299 Til deknig av ymse hjelpetiltak 
(Jf. sak 3.) 

2. Tollavgifter for 1988. 
(Vedlegg: Endringer i det norske syste
met med generelle tollpreferanser for im
port av varer fra utviklingsland (GSP).) 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1549-1554 
(7.12.87). 

3. Sammenslåing av Utenriksdepartementet 
og Departement for handel og skipsfart, 
og effektivisering av utenriksforvalt
ningen. (Kap. 162 Støtte ved eksport til ut
viklingsland.) 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 2, S.tid. 1822-
1837 (16.12.87). 
(Jf. sak 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til at Norge deltar i den fjerde 

kapitalpåfylling i Det asiatiske utvik
lingsfond. 
St.prp. 120 (1986-87), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
17' s. tid. 928-929 (25.11.87). 

2. Samtykke til at Norge deltar i den 8. kapi
taløkning i Det internasjonale utviklings
fond (International Development Asso
ciation - IDA). 
St.prp. 119 (1986-87), ref. S.tid. 31, Innst. S. 
19, S.tid. 929-933 (25.11.87). 

3. Endringer på statsbudsjettet for 1987 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Økninger på kapitlene: 
1210 og 1270 Bilateral bistand, 1221 Støtte 
via private organisasjoner, 1271 og 1273 
Multilateral bistand, 1280 Hjelp ved natur
katastrofer og nedsettelser på kapitlene: 
1230 Samarbeid med næringslivet, 1250 
Faglig bistand, 1251 Fredskorps, 1271 og 
1273 Multlateral bistand og 1299 Ymse 
hjelpetiltak.) 
St. prp. 25, ref. S. tid. 938, Innst. S. 66, 
S.tid. 1805-1822 (16.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. sakene 4 og 10.) 
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4. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1986. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1986. 
2. Oversikt over norske offentlige ytelser 
til utviklingshjelp og internasjonalt hjel
pearbeid for 1986. 3. Oversikt over norsk 
personell i tjeneste i utviklingsland i 1984-
1986. 4. Årsverk utført av norske eksper
ter fordelt på sektor og land. 5. Årsverk ut
ført av norske fredskorpsdeltakere fordelt 
på land og sektor. 6. Årsverk utført av ju
nioreksperter fordelt på land. 7. Antall og 
studiemåneder for stipendiater fordelt på 
kjønn og land. 8. Midlene til private orga
nisasjoner fordelt på organisasjonstype 
1984-1986. 9. Midlene til private organisa
sjoner fordelt på sektor i perioden 1984-
1986. 10. Fordeling av midler til humani
tær bistand 1984-1986. 11. Tosidig bistand 
fordelt på land og bistandsformer. Ikke 
trykt vedlegg: l. Landanalyse for Sri Lan
ka. 2. Rapport om Departementet for ut
viklingshjelps arbeid med kvinnerettet 
bistand i 1986. 3. Norges bistandsavtaler i 
1986 som ennå ikke er inntatt i publika
sjonen «Overenskomster med fremmede 
stater» eller forelagt Stortinget på annen 
måte.) 
St.meld. 66 (1986-87), ref. S.tid. 31, Innst. 
S. 90, S.tid. 2155-2169 (16.2.88). 
(Jf. sak 3.) 

5. Oppfølging av Verdenskommisjonen for 
miljø og utvikling. Bidrag til oppfølging 
av Felleskampanjen for miljØ og utvik
ling. 
St.prp. 61, ref. S.tid. 2169, Innst. S. 125, 
S.tid. 2578- 2582 (17.3.88). 

6. U-landsorientert utviklingsforskning. 
(Vedlegg: Andre lands organisering av 
støtte til utviklingsforskning og forsk
ningsbistand.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3002, Innst. S. 203 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

7. Samtykke til at Norge deltar i den 5. kapi
talpåfyllingen i Det afrikanske utviklings
fond. 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 214, 
S.tid. 3672-3673 (31.5.88). 

8. Samtykke til at Norge deltar i den 4. kapi
talforhøyelse i Den afrikanske utviklings
bank. 
St.prp. 88, ref. S.tid. 2967, Innst. S. 215, 
S.tid. 3672- 3673 (31.5.88). 

9. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Tanzania om samarbeid for å 
fremme den økonomiske og sosiale utvik
ling i Tanzania. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 75, ref. S.tid. 2765, Innst. S. 232, 
S.tid. 3674 (31.5.88). 

10. Endringer på statsbudsjettet for 1988 un
der diverse kapitler administrert av Uten
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 1202, kontorbygg i 
Dar es Salaam, kap. 1211, hjemkjøp av sør
afrikanske eierinteresser i Zimbabwes 
kunstgjødselindustri, kap. 1220, faglig bi
stand ikke underlagt konsentrasjonsprin
sippet, kap. 1221 Støtte via private organi
sasjoner, kap. 1271, styrking av UNFPAs 
virksomhet sør for Sahara, kap. 1280 Hjelp 
ved naturkatastrofer, kap. 1273, rentesub
sidiering via ESAF med midler fra gjelds
fondet, kap. 1299, ymseposten.) 
(Vedlegg til innst: l. og 2. Brev av 24.5.88 
og 27.5.88 fra Departementet for utvik
lingshjelp.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3156, Innst. S. 269, 
S.tid. 3859-3867 (3.6.88). 
(Jf. sak 3.) 

11. Reorganisering av Departementet for ut
viklingshjelp. Etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
St.prp. 130, ref. S.tid. 3416, Innst. S. 259 
(ikke-beh.), S.tid. 3956 (7.6.88). 

12. Næringslivsordningene innenfor bistan
den. 
(Vedlegg: l. Statistikk - N æringslivsord
ningene. 2. Eksport fra enkelte OECD
land til utviklingsland. 3. Virkemidler til 
fremme av eksport og internasjonalise
ring som ikke er bistandsfinansiert. 3. 
Oversikt over land fordelt på inntekts
gruppe.) 
St.meld. 56, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 270 
(ikke-beh.), S.tid. 3956 (7.6.88). 

13. Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings
fond. 
St.prp. 135, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 272 
(ikke-beh.), S.tid. 3957 (7.6.88). 
(Jf. sakene 14 og 15.) 

14. Bevilgning til Norges første bidrag til Nor
disk Utviklingsfond. 
St.prp. 136, ref. S.tid. 3596, lnnst. S. 271, 
S.tid. 3957 (7.6.88). 

15. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 104 (1987-
88) om Norges deltakelse i Nordisk utvik
lingsfond. 
St.meld. 52, ref. S.tid. 3374, Innst. S. 245, 
S.tid. 3957 (7.6.88). 

16. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1987. 
(Vedlegg: l. Norges bistandsavtaler i 1987. 
2. Oversikt over norske offentlige ytelser 
til utviklingshjelp og internasjonalt hjel
pearbeid i 1987. 3. Oversikt over norsk 
personell i tjeneste i utviklingsland 1985-
87. 4. Årsverk utført av eksperter fordelt 
på sektor og land i 1987. 5. Arsverk utført 
av norske fredskorpsdel~akere fordelt på 
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land og sektor i 1987. 6. Arsverk utført av 
junior-eksperter fordelt på land i 1987. 7. 
Antall og studiemåneder for stipendiater, 
fordelt på kjønn og land. 8. Midlene til pri
vate organisasjoner fordelt på organisa
sjonstype i perioden 1985-87. 9. Midlene 
til private organisasjoner fordelt på sektor 
i perioden 1985-87. 10. Samlet oversikt 
over støtte gjennom norske og internasjo
nale private organisasjoner i 1987. 11. 
Samlet forskningsstøtte 1987. 12. Tosidig 
forskningsstøtte. 13. Tosidig bistand for
delt på land og bistandsform i 1987.) 
St.meld. 61, ref. S.tid. 4260 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

ID. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Nybakk om inngåelse 

av tariffavtale "for norske fredskorpsarbei
dere i utviklingsland, S.tid. 1276-1277 
(2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om rekrutte
ring av flere kvinnelige u-hjelpseksperter, 
S.tid. 1277-1278 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om vass
kraftutbygginga i u-landa og krava til 
miljøvern, S.tid. 1573 (9.12.87). 

4. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
Norge bør gi halvmilitært utstyr som hjelp 
til Mosambik, S.tid. 2077- 2078 (3.2.88). 

5. Sp.spm. fra Liv Aasen om norske 
u-hjelpsmidler brukes til bestikkelser for å 
få eksportkontrakter i utviklingsland, 
f.eks. gjennom tilskudd til blandede kre
ditter, S.tid. 2175 (17.2.88). 

6. Sp.spm. fra Kjell Opseth om bygging av 
småkraftverk i Pakistan, S.tid. 2175-2176 
(17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om de 
hungesnødrammede områder bl.a. Tigray 
og Eritrea og hva som kan gjøres for å 
hjelpe, S.tid. 3418 (25.5.88). 

8. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
avklaring av de prinsipielle, politiske og 
budsjettmessige sider ved å gi sikkerhets
og forsvarsutstyr til Mosambik, S.tid. 
3687- 3688 (1.6.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Utenriksdepartementet og 
Departementet for utviklingshjelp. 
(Vedlegg til St.prp. l for Departementet 
for utviklingshjelp: 3. De største mottake
re av bistand i 1987 og 1988. 4.a-d. Oversikt 
over landfordeling i 1987 og 1988 av kap. 
1230 Samarbeid med næringslivet. 5. 
Oversikt over fordelingen mellom de uli
ke bistandstyper i 1987 og 1988. 6. Dispo
nering av kap. 1230, post 90 Låneord
ningen for utviklingen av næringslivet i 
uland.) 
Budsjett-innst. S. 3, S.tid. 1373-1433 
(1.12.88). 
Budsjett-kap.: 

144 Administrasjon av UDs andel av 
utviklingshjelpen 

145 Forskning nord/sør-spørsmål 
162 Støtte ved eksport til utviklings-

land 
1201 Direktoratet for utviklingshjelp 
1202 Stedlige representasjoner 
1203 Opplysningsbistand 
1210 Bilateral bistand- Hovedsam

arbeidsland 
1211 Bilateral bistand- Andre bnd 

1212 
1213 
1220 
1221 
1222 

1230 4230 
1233 

1240 
1241 
1250 
1251 
1270 

1271 

1273 

Regionale tiltak 
Nordiske prosjekter 
Særskilte støtteordninger 
Støtte via private organisasjoner 
Tilskudd til organisasjoners 
opplysningsarbeid 
Samarbeid med næringslivet 
Veiledning og støtte til u-land ved 
eksport til Norge 
Evaluering 
Forskning 
Faglig bistand 
Fredskorps 
Bilateral bistand administrert av 
internasjonale organisasjoner 
(multi-bi) 
Multilateral bistand under De 
forente nasjoner (FN) 
Multilateral bistand under 
internasjonale finansierings
institusjoner 

1274 Ymse multilaterale bistandstiltak 
1280 Hjelp ved naturkatastrofer 
1299 Til deknig av ymse hjelpetiltak 

2. Tollavgifter for 1989. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1844-1848 
(12.12.88). 
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n. Alminnelige saker: 
l. Norsk deltakelse i Nordisk Utviklings

fond. 
St.prp. 135 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 7, S.tid. 423-425 (27.10.88). 

2. Bevilgning til Norges første bidrag til 
Nordisk Utviklingsfond. 
St.prp. 136 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), lnnst. S. 8, S.tid. 423-425 (27.10.88). 

3. Brev fra Departementet for utviklings
hjelp vedrørende reorganisering av de
partementet og etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
Ref. S.tid. 579 (8.11.88) og vedtatt sendt 
Utenriks- og konstitusjonskomiteen. 
(Jf. sak 5.) 

4. Næringslivsordningene innenfor bistan
den. 
(Vedlegg: l. Statistikk - N æringslivsord
ningene. 2. Eksport fra enkelte OECD
land til utviklingsland. 3. Virkemidler til 
fremme av eksport og internasjonalise
ring som ikke er bistandsfinansiert. 3. 
Oversikt over land fordelt på inntekts
gruppe.) 
St.meld. 56 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 29, S.tid. 1951-1962 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

5. Reorganisering av Departementet for ut
viklingshjelp. Etablering av Direktoratet 
for utviklingshjelp som et frittstående di
rektorat. 
St.prp. 130 (1987-88), ref. S.tid. 3416 (1987-
88), Innst. S. 30, S.tid. 1963-1968 (15.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 
(Jf. sak 3.) 

6. Endringar på statsbudsjettet for 1988 un
der ulike kapittel administrerte av Utan
riksdepartementet og Departementet for 
utviklingshjelp. (Kap. 1210 og 1211, sekre
tariatskontorer for SADCC i Angola og 
Botswana, kap. 1221, støtte til «Operasjon 
Dagsverk» og flyktningearbeid i Afgha
nistan, kap. 1271, oppfølging av funk
sjonshemmedes tiår, ekstrabev. til UNI
CEF, kap. 1280 Hjelp ved naturkatastro
fer, reduksjoner på kap. 1230 Samarbeid 
med næringslivet og kap. 1231, NORIM
POD.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 999, Innst. S. 71, S.tid. 
1968-1972 (15.12.88). 

7. U-landsorientert utviklingsforskning. 
(Vedlegg: Andre lands organisering av 
støtte til utviklingsforskning og forsk
ningsbistand.) 
St.meld. 42 (1987-88), ref. S.tid. 3002 (1987-
88), Innst. S. 76, S.tid. 2126-2133 (19.12.88). 

8. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (Nord/sør-forholdet, u-lande
nes gjeldsproblemer.) 

Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

9. Nord-Sør kampanjen - dekning av drifts/ 
regnskapsmessig underskudd. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2205, lnnst. S. 97, 
S.tid. 2747-2749 (23.2.89). 

10. Samtykke til godkjenning av tillegg til av
tale mellom Norge og Zambia vedrørende 
landbruk og bygdeutvikling i Zambia. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 56, ref. S.tid. 2482, Innst. S. 101, 
S.tid. 2749-2750 (23.2.89). 

11. Endringer i statsbudsjettet for 1989 under 
kapittel 1230 administrert av Departe
mentet for utviklingshjelp. (Samarbeid 
med næringslivet - tilskudd til blandede 
kreditter.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 143, 
S.tid. 3174 (12.4.89). 

12. Norges samarbeid med utviklingslandene 
i 1987. (Vedlegg: l. Norges bistandsavta
ler i 1987. 2. Oversikt over norske offentli
ge ytelser til utviklingshjelp og interna
sjonalt hjelpearbeid i 1987. 3. Oversikt 
over norsk personell i tjeneste i utvik
lingsland 1985-87. 4.-6. Årsverk utført av 
eksperter, fredskorpsdeltakere og junior
eksperter, fordelt på land og sektor i 1987. 
7. Antall studiemåneder for stipendiater, 
fordelt på kjønn og land. 8.-9. Midlene til 
private organisasjoner fordelt på organi
sasjonstype og sektor i 1985-87. 10. Samlet 
oversikt over støtte gjennom norske og 
internasjonale private organisasjoner i 
1987. 11. Samlet forskningsstøtte 1987. 12. 
Tosidig forskningsstøtte. 13. Tosidig bi
stand fordelt på land og bistandsform i 
1987. Utrykt vedlegg: Avtaler som ikke er 
inntatt i publikasjonen «Overenskomster 
med fremmede stater».) 
St.meld. 61 (1987-88), ref. S.tid. 33, Innst. 
s. 145, s. tid. 3277-3286 (20.4.89). 

13. Samtykke til at No reg tiltrer konvensjo
nen om opprettelse av Det multilaterale 
garanti-institutt for investeringer (Ml
GA) av 11. oktober 1985. 
(Vedlegg: Konvensjon om opprettelse av 
MIGA (i engelsk tekst med norsk overset
telse), med tillegg.) 
St.prp. 73, ref. S.tid. 3031, Innst. S. 165, 
S.tid. 3779-3781 (24.5.89). 

14. Endringar på statsbudsjettet for 1989 un
der kapittel administrert av Utenriksde
partementet og Departementet for utvik
lingshjelp. (Hjelp til Nicaragua, støtte til 
regionalt samarbeid i Mellom-Amerika, 
tilskudd til bedring av kvinnenes situa
sjon, stønad via private organisasjoner til 
Sri Lanka, reduksjon av ymseposten, om-
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tale av SADCC-samarbeid om NORSAD
Fondet.) 
St.prp. 90, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 212, 
S.tid. 4342-4367 (9.6.89). 
(Jf. forrige sak.) 

15. Etablering av garantiordning for investe
ringer i og eksport til utviklingsland. (Til
leggsbev. til flyktningehjelp og Direktora
tet for utviklingshjelp, reduksjon i ymse
posten.) 
St.prp. 91, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 241, 
S.tid. 4342-4369 (9.6.89). 
(6 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak.) 

16. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1986 og 1987 og om 
redegjørelse for skipseksportkampanjen. 
(Vedlegg: 1-II. Årsberetning og regnskap 
for 1986 og 1987. Ill. Redegjørelse om 
Skipseksportkampanjen. III-1. Beretning 
fra Regjeringsadvokatembetet av 22. juni 
1978 vedrørende behandlingen i styret for 
GIEK av søknader om garanti og rente
støtte ved eksport av skip til utviklings
land. III-2. Notat 28. juni 1978 fra statssek
retær Per Martin Ølberg om behandling i 
GIEKs styre av skipseksportsaker. III-3. 
Brevveksling mellom styremedlem i 
GIEK Borger A. Lenth og Handelsdepar
tementet vedrørende behandling av 
skipseksportsaker. I Innst. er trykt diver
se korrespondanse i sakens anledning, og 
en liste over utrykte vedlegg.) 
St.meld. 25, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 290, 
S.tid. 4808-4858 (16.6.89). 

(2 forslag, hvorav l mistillitsforslag fra 
Petter Thomassen pva. H og FrP mot 
Hallvard Bakke ble med 102 mot 52 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Harald Syn
nes ble med 87 mot 67 stemmer ikke bi
falt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om NO

RADs representant i Nairobi som har 
meddelt synspunkter på kenyaneren 
Wamwere, S.tid. 399 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om ut
viklingshjelp til Kenya, S.tid. 399-400 
(26.10.88). 

3. Sp.spm. fra KjelL Furnes, framsatt av John 
S. Tveit om at Norge finansierer ein auka 
israelsk innsats mot ørkenspreiing, S.tid. 
1004 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Gunnar Skaug om hvordan 
norske bistandstiltak er tilpasset den 
spente situasjonen i Mosambik, S.tid. 
1019-1020 (23.11.88). 

5. Sp.spm. fra Jan Petersen om å innvilge 
søknad fra Dagligvarehandelens u-lands
utvalg om lisens for import fra Zimbab
we, S.tid. 2426-2427 (25.1.89). 

6. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
bistandstiltak av sivil-militær art til Mo
sambik, S.tid. 3373-3374 (26.4.89). 

7. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om 
Norge kan «kjØpe ut» gjeldsforpliktelser 
for u-Land mot avtaler om at disse iverk
setter tiltak for å bevare økologisk viktige 
naturområder, S.tid. 3962-3963 (31.5.89). 
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VALG 

Omfatter bl.a.: Folkeavstemninger, kumulering, listeforbund, nominasjoner, stortingsvalg, ut
jevningsmandat, valgloven, valgordning. 
Se også: POLITISKE PARTIER, STATSFORFATNING, STORTINGSREPRESENTANTER. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 901-1008 
(28.11.85). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

n. Alminnelige saker: 

l. Fullmaktene (Fylkesvis oversikt med 
røystetala for partia, listeforbund og 
mandatfordelinga), Innst.S.1, S.tid. 11-14 
(8.10.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ole Fr. Klemsdal, fremsatt av 
Tore Austad, om å tillate forhåndsstem
ming ved folkeavstemninger om vinmo
nopol, S.tid. 1949-1950 (5.2.86). 

2. Sp.spm. fra Jon Gunnar Pedersen om rett 
til å avgi forhåndsstemme ved avstemning 
om vinmonopol, S.tid. 2052 (19.2.86). 
(Trukket tilbake). 

3. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om mann
tallslister ved røysting om ølomsetnad og 
skulemål i Rindal kommune, S.tid. 2409-
2410 (16.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1005-1105 
(27 .11.86). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ashild Hauan om hva som 

kan gjøres for å hindre kvinneflukten fra 
folkevalgte verv, S.tid. 2330-2331 (18.2.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 939-1037 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 

502 Valgutgifter 

O. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Hilde Bojer, vedtatt til frem

settelse av Hanna Kvanmo, Ragnhild 
Queseth Haarstad og Kirsti Kolle Grøn
dahl, til endring av Grunnlovens §59. 
(Kvinner og menns likeverdige represen
tasjon på Stortinget.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 6, Innst. S. 138, 
S.tid. 2584-2587 (17.3.88). 
(Forslaget ble med 102 mot 6 stemmer ik
ke bifalt.) 

2. Forslag fra Jakob Aano, Johan Buttedahl, 
Hans Hammond Rossbach, Hallvard Bak
ke, Jo Benkow, Carl I. Hagen og Stein 
Ørnhøi til endring av Grunnlovens §§57, 
58 og 59. (Valgordningen.) (Innføring av 8 
utjevningsmandater og en sperregrense 
på 4 prosent. Grunnlovfesting av Lagues 
metode.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 5, Innst. S. 175, 
S.tid. 3251-3293, 3297-3302 (10.5.88). 
(Forslag A og B, alternativ 2 - ikke bifalt 

med 82 stemmer for og 66 mot. Forslag A 
og B, alt. l - bifalt enstemmig med 150 
stemmer. Forslag C - bifalt enstemmig 
med 150 stemmer. Forslag D, alt. l - ikke 
bifalt med 116 mot 34 stemmer. Forslag D, 
alt. 2 - bifalt med 116 mot 34 stemmer. 
Forslag E- bifalt med 115 mot 30. Forslag 
F - bifalt enstemmig med 145 stemmer. 
Forslag G, alt. l- ikke bifalt med 115 mot 
30 stemmer. Forslag G, alt. 4 - bifalt en
stemmig med 146 stemmer. Forslag H, alt. 
l- bifalt enstemmig med 146 stemmer.) 

3. Forslag fra Per Ditlev-Simonsen til end
ring av Grunnlovens §§ 57 og 58. (Utvidet 
antall stortingsrepresentanter.) 
Dok. 10 (1983-84), forslag 4, Innst. S. 217, 
S.tid. 3642-3644 (31.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om valgkamp

lØfter og minstepensjonene, sykehjems
og sykehuskøer. (Trukket tilbake), S.tid. 
2602 (23.3.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av l. mars 1985 nr. 3 om 

stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommu
nestyrevalg. (Bruk av datateknologi ved 
avvikling av valg.) 
Ot.prp. 73, ref. O.tid. 593, Innst. O. 80 (ik
ke-beh.), O. tid. 805 (7 .6.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kommunal- og arbeidsde
partementet og Miljøverndepartementet. 
Budsjett-innst. S. 5, S.tid. 1217-1320 
(29.11.88). 
Budsjett-kap.: 
502 Valgutgifter 

O. Alminnelige saker: 
l. Valg av medlemmer med varamedlem

mer til den forberedende fullmaktskomite. 
Innst. S. 287, S.tid. 4965-4967 (19.6.89). 
(l forslag fra Jan P. Syse pva. H, KrF og 
Sp om valg av leder bifaltes.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 

stemmelokaler med spesialinnredning 
for Oslos 150 velgere ved Sametingsvalget 
i høst, S.tid. 3761-3762 (24.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av l. mars 1985 nr. 3 om 

stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommu
nestyrevalg. (Bruk av datateknologi ved 
avvikling av stortingsvalg - forsøkspros
jekt Oslo kommune.) 
Ot.prp. 73 (1987-88), ref. O.tid. 593 (1987-
88), Innst. O. 9, O.tid. 153-154 (10.1.89). Ik
ke bifalt. 

2. Endringer i lov av l. mars 1985 nr. 3 om 
stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommu
nestyrevalg (valgloven). 
(Tilpassing til grunnlovsendringene om 
innføring av 8 utjevningsmandater og for
bud mot listeforbund. Opprettelse av et 
riksvalgstyre. Endring i frister for liste
forslag og manntallsinnføring. Brevvalg
ordning i utlandet.) 
Ot.prp. 20, ref. O.tid. 81, Innst. O. 35, O.tid. 
259-263 (13.3.89), Besl. O. 50, L.tid. 47 
(6.4.89). Lov av 14. april 1989. 
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VANNKRAFT 

Se også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, ENERGI, OLJE, VARMEKRAFT, VASSDRAGS
REGULERING. 

1985-86 

I. Budsjeh-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Tabell 1-7 over 
kraftanlegg og overføringsanlegg. Sær
skilt vedlegg: Meddelte vassdragskonse
sjoner. Tillatelser meddelt i 1984.) Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 (2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 El. -og vassdragsforvaltning 

n. Alminnelige saker: 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1885 Elektrisitets- og vassdrags

forvaLtning 

2. Verneplan Ill for vassdrag. 
St.prp. 89 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. S. 
243, S.tid. 3541-3565 (18.6.86). 
(l forslag- ikke bifalt.) (Jf. sak 3.) 

3. Samlet plan for vassdrag. 
(Særskilt vedlegg: Hovedrapporten om 
Samlet plan og bilagskart med oversikt 
over prosjekter i Samlet plan, utbygd 
vannkraft og vernede og midlertidig ver
nede vassdrag. 
Vedlegg: l. Prosjekttabeller. 2. Omtale av 
fagtermene. 3. Tabellvedlegg. 4. Hørings
uttalelser.) 
St.meld. 63 (1984-85), ref. S.tid. 268, Innst. 
S. 250, S.tid. 3598-3630 (19.6.86). (Jf. sak 2.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå KjellbjØrg Lunde om det har 
vore enorme overskridingar ved ein del 
kraftutbyggingar, S.tid. 1568-1569 
(11.12.85). 

2. Sp.spm. fra Kjell Helland om en påstand 
av statsministeren om at Arbeiderpartiet 
gikk mot utbygging av Etna for at Regje
ringen skulle lide nederlag, S.tid. 2083-
2084 (26.2.86). 

3. Sp.spm. frå Kjellbjørg Lunde om kostnad
sa uken på kraftutbyggingsprosjekt, S .tid. 
2319-2320 (19.3.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l . Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaLtning 

n. Alminnelige saker: 
l. Holtålen kommune sender søknad om 

kompensasjon for ikke-utbygging av 
Gaula. 

Ref. S.tid. 29-30 (6.10.86), og sendt Regje
ringen. 

2. Samlet plan for vassdrag. (Første oppda
tering.) 
(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av 
prosjekter i kategori Il og III. 2. Prosjek
tomtaler. 3. Tabell l - Gruppevis priorite
ring av prosjekter i Samlet Plan - fylkes
vis fordeling. Tabell 2 - Potensielt kraft
tilskudd fra Samlet Plan. 4. Oversikt over 
prosjekter hvor kommunene har vært 
uenig i plasseringen i St.meld. 63 (1984-
85).) 
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St.meld. 53, ref. S.tid. 3083, Innst. S. 182 
(ikke-beh.), S.tid. 3391 (25.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om Stat

krafts planlegging av to veger knyttet til 
utbygging av det lave fallet i Stryn, før det 
er tatt standpunkt til utbyggingen, S.tid. 
256-257 (22.10.86). 

2. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om konse
sjons behandling av hensyn til verne og 
utbyggingsinteressene i Bjerkreimsvass
draget, S.tid. 1982 (14.1.87). 

3. Sp.spm. fra Lars Ve~and om å få klarlagt 
vassdrag i kategori I i Samlet Plan til kon
sesjonsbehandling, S.tid. 1983-1984 
(14.1.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

n. Alminnelige saker: 
l. Samlet plan for vassdrag. (Første oppda

tering.) 
(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av pro
sjekter i kategori Il og Ill. 2. Prosjektom
taler. 3. Tabell l - Gruppevis prioritering 

av prosjektene i Samlet Plan - fylkesvis 
fordeling. Tabell 2 - Potensielt krafttil
skudd fra Samlet Plan. 4. Oversikt over 
prosjekter hvor kommunene har vært ue
nig i plasseringen i St.meld. 63 (1984-85).) 
St.meld. 53 (1986-87), ref. S.tid. 3083 (1986-
87), Innst. S. 296, S.tid. 4199 (10.6.88), og 
vedtatt utsatt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om 

bruk av stedlige leverandører og lokal ar
beidskraft ved Saltfjell/Svartisen-utbyg
gingen, S.tid. 3421-3422 (25.5.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 Energi- og vassdragsforvaltning 

n. Alminnelige saker: 
l. Samlet plan for vassdrag. (Første oppda

tering.) 

(Vedlegg: l. Gruppevis plassering av 
prosjekter i kategori Il og Ill. 2. Prosjekt
omtaler. 3. Tabell l - Gruppevis priorite
ring av prosjektene i Samlet Plan - fylkes
vis fordeling. Tabell 2 - Potensielt kraft
tilskudd fra Samlet Plan. 4. Oversikt over 
prosjekter hvor kommunene har vært ue
nig i plasseringen i St.meld. 63 (1984-85).) 
St.meld. 53 (1986-87), ref. S.tid. 3083 (1986-
87), Innst. S. 296 (1987-88), S.tid. 124-147 
(17.10.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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VAREHANDEL 

Omfatter bt.a.: Butikknedleggelser, lukningsloven, nærbutikker, næringsmiddelloven, postor
drehandel, åpningstider. 
Se også: FORBRUKERSAKER, HANDEL. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 495-544 
(14.11.85). 
Budsjett-kap.: 

811 Støtte til dagligvareforretninger i 
spredt bebodde strøk 

V. Lovsaker: 

l. Endring i lov 21. juni 1929 nr. l om opp
rinnelsesmerker m.v. 
(Angivelse av varers opprinnelsesland i 
postordrekataloger.) 
Ot.prp. 40, ref. O.tid. 153, Innst. O. 51, O. 
tid. 394 (13.6.86), Besl. O. 65, L.tid. 42 
(18.6.86). Lov av 20. juni 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Departementet for handel 
og skipsfart. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 574-624 
(13.11.86). 
Budsjett-kap.: 

811 Støtte til dagligvarehandelen i 
utkantstrøk 

D. Alminnelige saker: 
l. Veiledningstjenestens virksomhet og or

ganisering. 
(Vedlegg: 4. Kommentarer til omorgani
seringen av veiledningstjenesten til vare
handelen i distriktene. 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 191 
(ikke-beh.), S.tid. 3477-3478 (27.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

forskriftene om åpne salgsvilkår i daglig
varehandelen, S.tid. 1000 (26.11.86). 

2. Sp.spm. fra Harald Ellefsen om å oppheve 
gjenværende regulering av butikkenes 
åpningstider, S.tid. 1001-1002 (26.11.86). 

3. Gr.spm. fra Borghild Røyseland om Eiger
sund kommunestyres forskrifter til åp
ningstidslovens § 3 om adgang til å ha søn
dagsåpne butikker, S.tid. 1678-1680 
(11.12.86). 

4. Sp.spm. fra Leiv Blakset om den varsla 
varehandelsmeldinga og planar for å end
re reglane for driftsstøtte til daglegvare
butikkane i utkantstroka, S.tid. 3031-3032 
(29.4.1987). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, Departementet for 
handel og skipsfart og Forbruker- og ad
ministrasjonsdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 558-605 
(12.11.87). 
Budsjett-kap.: 

811 Støtte til dagligvarehandelen 
i utkantstrøk 

(Jf. sak 2.) 
2. Endring av departementsstrukturen. Ut

videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 990 Støtte og 
omstillingstiltak m.v., støtte til dagligva
rehandelen i utkantstrøk.) 
St. prp. l. Tillegg 12, ref. S. tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sak 1.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Veiledningstjenestens virksomhet og or

ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge». 2. Sammendrag av hørings
uttalelser. 3. Utkast til vedtekter for STI. 
4. Kommentarer til omorganiseringen av 
veiledningstjenesten til varehandelen i 
distriktene.) 
St.prp. 86 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 39, S.tid. 1610-1630 (10.12.87). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Tora 
Aasland Houg vedtatt sendt Regjeringen
se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thea Knutzen om en N arve

sen-bestemmelse om at alle vareleveran
ser i Nord-Norge skal overføres til Nord
Norges Salgslag, S.tid. 3364-3365 (18.5.88). 

2. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om ny
etableringer av varehus i Mjøsregionen 
og eventuelt tap av mer enn 2000 årsverk, 
S.tid. 3710-3711 (1.6.88). 

1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet, So
sialdepartementet, N æringsdepartemen
tet og Forbruker- og administrasjonsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 2, S.tid. 797-848 
(17 .11.88). 
Budsjett-kap.: 
990 Jndustriprosjektering, omstillings

tiltak mv 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om over

etableringen innenfor varehandelen, 
S.tid. 2218-2219 (11.1.89). 

2. Sp.spm. fra Reidar Due om å hindre en 
uønsket vekst i antall kjØpesentra rundt 
om i landet, S.tid. 2289-2290 (18.1.89). 

3. Sp.spm. fra Jan Petersen om å innvilge 
søknad fra Dagligvarehandelens u-lands
utvalg om lisens for import fra Zimbab
we, S.tid. 2426-2427 (25.1.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Forslag fra Harald Ellefsen, Kaci Kull

mann Five og Thea Knutzen om opphe
velse av lov av 26. april1985 nr. 20om åp
ningstider for utsalgssteder. 
Dok. 8:35, ref. O.tid. 362, lnnst. O. 84, 0.
tid. 652-662 (1.6.89). 
(Forslaget ble ikke bifalt.) 
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VARMEKRAFT 

Omfatter bl.a.: Fjernvarmeanlegg, varmekraftverk. 
Se også: ATOMKRAFT, ELEKTRISITET, ENERGI. 

1985-86 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om bygging og drift av fjernvarme
anlegg. 

2. Lov om bygging og drift av fjernvar
meanlegg. (Jf. Ot.prp. 34 (1984-85). 

(Særskilt vedlegg: NOU 1981: 36 Lov om 
bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Le
der Olav Haukvik.) 
Ot.prp. 34 (1984-85), ref. O.tid. 198 (1984-
85). 
(Fremmet på nytt ved Ot.prp. 20- se neste 
sak.) 

Ot.prp. 20, ref. O.tid. 5, Innst. O. 29, O.tid. 
154-172 (11.3.86), Besl. O. 33, L .tid. 28 
(20.3.86). Lov av 18. april1986. 
(2 forslag fremmet i henholdsvis Odels
ting og Lagting - begge ikke bifalt.) 
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VASSDRAGSREGULERING 

Omfatter bl.a.: Vassdragskonsesjoner, vassdragsloven, vassdragsreguleringslaven. 
Se også: ELEKTRISITET, ENERGI, VANNKRAFT. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Vedlegg til St.prp. 1: Tabell 1-7 over 
kraftanlegg og overføringsanlegg. Sær
skilt vedlegg: Meddelte vassdragskonse
sjoner. Tillatelser meddelt i 1984.) Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1079-1158 (2.12.85). 
Budsjett-kap.: 
1885 4885 El. -og vassdragsforvaltning 

U. Alminnelige saker: 

l. l. Hjemfall og innløsning av A/S Saude
faldenes eiendommer/rettigheter i Sau
da, med bortleie av hjemfalte eiendom
mer og rettigheter. 
2. Konsesjon for AlS Saudefaldene til 
fortsatt regulering av Saudavassdraget. 
3. Konsesjon for Sauda Smelteverk AlS 
til fortsatt leie av kraft fra A/S Saudefal
dene. 
4. Pris på konsesjonskraft i forbindelse 
med nye konsesjoner. 
(Vedlegg: I Forslag til vilkår for tillatelse 

for AlS Saudefaldene til fortsatt regule
ring av Storelva. Il Forslag til manøvre
ringsreglement for regulering av Store
vassdraget. Ill Forslag til vilkår for ny 
kraftleiekonsesjon for Sauda Smelteverk 
AlS.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 208, 
S.tid. 3163-3166 (12.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Hans Frette om når konse
sjonssaken vedr. AlS Saudefaldene kom
mer til Stortinget, S.tid. 243-244 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Tora Houg om sikring og be
varing av Glommen fellesfløtingsforenings 
vassdragsanlegg, S.tid. 2321-2322 
(19.3.86). 

IV. Lovsaker 

l. Endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 
17 om vassdragsreguleringer og i visse 
andre lover. (Sikkerhetsstillelser for årli
ge erstatninger og indeksregulering av år
lige erstatninger.) 
Ot.prp. 71, ref. O.tid. 464 og utsatt. 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
(Særskilt vedlegg til St.prp. 1: Meddelte 
vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt 
i 1985.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til statsregulering for utbyg

ging i Saltfjell/Svartisen. 
(Vedlegg: I Reguleringsbestemmelser -
Beiarn. Il Manøvreringsreglement 
Beiarn. Ill Rammeavtale Statskraftverke
ne - Beiarn kommune. IV Regulerings
bestemmelser - Stor-Glomfjord-vassdra
gene. V Manøvreringsreglement - Stor-
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glomvatn m/overføringer. VI Manøvre
ringsreglement - Glomfjord kraftverk. VII 
Rammeavtale Statskraftverkene - Meløy 
kommune. VIII Kart. Vedlegg til innst.: 
Korrespondanse i forbindelse med ener
gi- og industrikomiteens behandling av 
St.prp. 3 og 88 for 1986-87 (Saltfjellet/ 
Svartisenutbyggingen).) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 29, Innst. S. 231, S.tid. 
3815-3835 (5.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. neste sak og NATURVERN Il, sak 5.) 

2. Samtykke til utbygging av Bjøllåga kraft
verk m.v. 
(Vedlegg: l. Vilkår for Nord-Rana-utbyg
gingen. 2. Kart for SaltfjeWSvartis-pro
sjektet. 3. Kart for Nord-Rana-prosjektet. 
4. Kart for Melfjord-prosjektet. Vedlegg til 
innst.: Fortegnelse over korrespondanse i 
forbindelse med energi- og industrikomi
teens behandling av St.prp. 3 og 88 for 
1986-87 (Saltfjellet/Svartisen ut byggin
gen).) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 231, 
S.tid. 3815-3835 (5.6.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

3. Forslag fra Leiv Blakset, Lars Lefdal og 
Lars Gunnar Lie datert 9. mars 1987 om at 
saka om utbygging av Breheimen/Stryn 
må bli fremja straks. 
Dok. 8:18, ref. S.tid. 2553, Innst. S. 230, 
S.tid. 3954-3964 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om konse

sjonsbehandling av hensyn til verne og 
utbyggingsinteressene i Bjerkreimsvass
draget, S.tid. 1982 (14.1.87). 

2. Sp.spm. fra Lars Velsand om å få klarlagt 
vassdrag i kategori I i Samlet Plan til kon
sesjonsbehandling, S.tid. 1983-1984 
(14.1.87). 

3. Sp.spm. fra Reidar Due om når utbyg
gingssaken for Meråker-fallene blir frem
met for Stortinget, S.tid. 2641-2642 
(25.3.87). 

4. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om de plan
lagte reguleringsendringer av vannfØ
ringen i Numedalslågen og eventuelle 
skadevirkninger på laksebestanden og 
miljØforholdene i vassdraget, S.tid. 3351-
3352 (20.5.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 14. desember 1917 nr. 

17 om vassdragsreguleringer i visse andre 
lover. (Sikkerhetsstillelser for årlige er
statninger og indeksregulering av årlige 
erstatninger.) 
Ot.prp. 71 (1985-86), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
42, O.tid. 284-285 (21.5.87), Besl. 0.56, 
L.tid. 47 (29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

2. Endring i lov av 14. desember 1917 nr. 16 
om erverv av vannfall, bergverk og an
nen fast eiendom m.v. og lov av 14. de
sember 1917 nr. 17 om vassdragsregule
ringer. (Rentesatsen ved forsinket beta
ling av konsesjonsavgifter. Delegering av 
avgjørelsesmyndighet i saker om anven
delse av midler avsatt i næringsfond 
m.m.) 
Ot.prp. 36, ref. O.tid. 231, Innst. O. 61, O. 
tid. 442-443 (29.5.87), Besl. O. 80, L.tid. 82 
(3.6.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet 
og Olje- og energidepartementet. 
(Særskilt vedlegg: Meddelte vassdrags
konsesjoner, tillatelser meldt i 1986.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 

U. Alminnelige saker: 
l. Ardal og Sunndal Verk a.s. Hjemfall og 

ny reguleringskonsesjon i HØYangervass
draget. 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår for tillatelse 

49 

for Årdal og Sunndal Verk a.s. til fortsatt 
regulering av Høyangervassdraget. 2. 
Forslag til manøvreringsreglement for re
guleringer i Høyangervassdraget.) 
St. prp. 17, ref. S.tid. 536, Innst. S. 124, 
S.tid. 2642- 2644 (24.3.88). 

2. Søknad fra Statskraftverkene om utbyg
ging av Strynevassdraget. 
St. meld. 22, ref. S.tid. 1177, Innst. S. 260, 
S.tid. 3817- 3857 (3.6.88). 

3. Samtykke til statsregulering for utbyg
ging av Melfjordvassdraget. 
(Vedlegg: l. Utkast til reguleringsbestem
melser for statsregulering av Glomåga, 
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Svartisåga, Storelva, Indre Stelåga m.fl. i 
forbindelse med bygging av Melfjord 
kraftverk i Rødøy kommune. 2. Utkast til 
manøvreringsreglement for Melfjord 
kraftverk.) 
St.prp. 132, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 267 
(ikke-beh.), S. tid. 3878 (6.6.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

en felles målsetting og samordning av 
vannbruksplanlegging for Glomma i Hed
mark, Akershus og Østfold, S.tid. 2872 
(13.4.88). 

2. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
befolkningen nær Øyeren som frykter en 
kommende flom og om NVE vil tappe ned 
magasinene for å unngå skadeflom, S.tid. 
2977 (20.4.88). 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Olje- og energideparte
mentet. 
(Særskilt vedlegg: Meddelte vassdrags
konsesjoner. Tillatelser meddelt i 1987.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 

D. Alminnelige saker: 
l. Ni ingen Kraftlag A.S. Endring i konse

sjonsvilkår. Overgang fra tidsbegrenset 
konsesjon til konsesjon uten tidsbegrens
ning. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 26.10.88 fra Ol
je- og energidepartementet, statsråden, 
til energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 2, ref. S.tid. 33, Innst. S. 67, S.tid. 
2071-2074 (19.12.88). 
(l forslag fra Gunnar Fatland pva. H. og 
KrF sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT I.) 

2. Samtykke til statsregulering for utbyg
ging av Melfjordvassdraget. 
(Vedlegg: l. Utkast til reguleringsbestem
melser for statsregulering av Glomåga, 
Svartisåga, Storelva, Indre Stelåga m.fl. i 
forbindelse med bygging av Melfjord 
kraftverk i Rødøy kommune. 2. Utkast til 
manøvreringsreglement for Melfjord 
kraftverk. Vedlegg til innst.: Brev av 
2.12.88 fra Olje- og energidepartementet 
til energi- og industrikomiteen.) 

St.prp. 132 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 91, S.tid. 2631-2643 (16.2.89). 

3. Tillatelse for AlS Tyssefaldene til regule
ring og overføring av Vendevatn i Ullens
vang kommune. 
(Vedlegg: l. Forslag til vilkår for tillatelse 
for AlS Tyssefaldene til fortsatt regule
ring og overføring av Vendevatn. 2. For
slag til manøvreringsreglement for AlS 
Tyssefaldenes reguleringer i Tyssovass
draget. 3. Kartskisse.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 304, 
S.tid. 5105 (20.6.89). 

4. Tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisi
tetsverk til regulering av øvre del av 
Stjørdalsvassdraget og utbygging av 
kraftverk i Meråker. 
(Vedlegg: l. Vilkår. 2. Kart. Vedlegg til 
innst.: l. Brev av 9. juni 1989 fra energi- og 
industrikomiteen til Olje- og energidepar
tementet. 2. Brev av 14. juni 1989 fra Olje
og energidepartementet, statsråden, til 
energi- og industrikomiteen.) 
St.prp. 126, ref. S.tid. 4103, Innst. S. 303, 
S.tid. 5105-5108 (20.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Reidar Due om når proposi

sjonen om utbygging av Meråker-fallene 
vil bli fremmet for Stortinget, S.tid. 3949-
3950 (31.5.89). 
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VEGTRAFIKK 

Omfatter bl.a.: Bilansvarsloven, bilimport, kollektivtrafikk, motorvognloven, Norges rutebileier
forbund, promillekjØring, vegfraktloven, vegtrafikkloven. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, TRAFIKKSIKKERHET, VEGVE
SEN. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 
Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1409-1475 
(6.12.85). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognsavgift m.m. 

2. Tilbakebetalingsordning for kjøreavgift 
betalt i utlandet. 
St.prp. l. Tillegg 9. Budsjett-innst. S. 13, 
S.tid. 1409-1475 (6.12.85). 
Jf. Il, l. 

n. Alminnelige saker: 

l. Tilbakebetalingsordning for kjøreavgift 
betalt i utlandet. 

St. prp. l. Tillegg 9, ref. S.tid. 619, Innst. S. 
32, S.tid. 1479-1480 (6.12.85). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Georg Apenes om en generell 
adgang for 22 meter lange vogntog på 
norske veier, S.tid. 1864 (15.1.86). 

2. Sp.spm. fra Hans Frette om den synkende 
oljeprisen får virkning på billettprisen på 
kollektivtrafikken, S. tid. 1939-1940 
(5.2.86). 

3. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om å stoppe den 
ukontroUerte langtransportnæringa på 
de norske veiene, S.tid. 2190-2191 
(12.3.86). 

4. Sp.spm. fra Astrid Nøklebye Heiberg om å 
markere spesielle begivenheter i Oslo 
med underskilt på bygrenseskiltene rundt 
byen, S.tid. 2192-2193 (12.3.86). 

5. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om søkna
der om løyve for ekspressbussruter paral
lelt med og i konkurranse med NSBs tog
tilbud, S.tid. 2413-2414 (16.4.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende skatter og avgifter til 
statskassen. 
(Vedlegg til St.prp. 1: 2. Oversikt over 
skatte- og avgiftsspørsmål under utred
ning. Vedlegg til Budsjett-innst. S. 13 : 
Oppsummering av forslag fra mindretall 
angående de ulike skatte- og avgiftsfor
slag.) 

Budsjett-innst. S. 13 , S.tid. 1501-1563 
(8.12.86). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgijt m.m. 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl I. Hagen datert 14. januar 

1987 om diverse bilpolitiske saker. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 2065, Innst. S. 119, 
S.tid. 2807-2809 (6.4.87) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 
(l forslag - ikke bifalt.) 
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2. Fylkeskommunal takstmyndighet for lo
kale ruter og nytt tilskudds- og takstsy
stem for riksvegferjedriften. 
(Vedlegg: l. Fylkesoversikt over takstav
vik og erfaringer med delegering av takst
myndighet for lokale rutesamband pr. l. 
september 1985. 2. Riksregulativ for ferje
takster gjeldende fra l. januar 1987.) 
St.meld. 42, ref. S.tid. 2928, Innst. S. 193, 
s. tid. 3397-3408 (26.5.87). 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Carl l. Hagen om aldersbe

stemmelser for motorsykkelsporten, 
S.tid. 314-317 (29.10.86). 

2. Sp.spm. fra Mona Røkke om tvungen be
handling av promilledømte bilførere som 
alternativ til ubetinget fengselsstraff, 
S.tid. 2076-2077 (28.1.87). 

3. Sp.spm. frå Ingvald Godal om problemet 
med villmannskøyring i berusa tilstand, 
S.tid. 2125-2126 (4.2.87). 

4. Sp.spm. fra Knut AarveZta om klage på 
gjennomføringen av trafikkontrollen sist 
høst, S.tid. 2218-2219 (11.2.87). 

5. Sp.spm. fra JohnS. Tveit om transport av 
pasienter på båre i drosje, S.tid. 2656 
(25.3.87). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om mot
stand fra Vegdirektoratet mot at Oslo 
kommune ønsker å innføre høyere gebyrer 
for ulovlig parkering, S.tid. 2657 (25.3.87). 

7. Sp.spm. fra Brita Borge om å forby eller 
sterkt avgiftsbelaste enkelte bilmodeller -
de såkalte GTityper, S.tid. 2740-2741 
(1.4.87). 

8. Sp.spm. fra Age Ramberg om når der vil 
bli gitt tillatelse for overgang til 22 meters 
vogntoglengde for trelasttransporter, 
S.tid. 2935 (8.4.1987). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 

4. («Trimming» av motorsykler og mope
der, transport av farlig gods, personlig 
verneutstyr, øvingskjøring.) 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 281, Innst. O. 51, O. 
tid. 303-306 (21.5.87), Besl. O. 59, L.tid. 48 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1988. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: Oppsumme
ring av forslag fra mindretallet angående 
de ulike skatte- og avgiftsforslag.) 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1468-1546 
(7.12.87). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift m m 
(Jf. neste sak.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Forslag fra Carl l Hagen om at Stortinget 

skal be Regjeringen sørge for at regje
ringens tjenestebiler skal likebehandles i 
trafikken med vanlige personbiler. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3499, Innst. S. 286, 
S.tid. 4037-4038 (8.6.88). 
(l forslag om at innstillingen vedlegges 
protokollen bifaltes enstemmig.) 

2. Forslag fra Kåre Kristiansen på vegne av 
Kristelig Folkeparti oversendt fra Odels
tinget 9. juni 1988: «Regjeringen anmodes 
om å vurdere dagens promillegrense nær
mere og herunder utrede fordeler og 
ulemper ved en eventuell senking av pro
millegrensen til under 0,5.» 

S.tid. 4303 (13.6.88), og vedtatt sendt Re
gjeringen. (Jf. IV, sak 2.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om Troms 

fylkeskommunes nedskjæringer i bussru
tetilbudet Troms, S.tid. 2128-2129 
(10.2.88). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg, framsatt 
av Peter Viken om planer om fjerning av 
kollektivfeltet på Mosseveien, S.tid. 2180 
(17.2.88). 

3. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
dispensasjon for svenske vogntog som 
frakter kalk over grensen til Norge, S.tid. 
2263-2264 (24.2.88). 

4. Sp.spm. fra Marit Rotnes om praktisering 
av piggdekkforbudet i strøk av landet med 
vinterlige kjøreforhold tidlig på høsten og 
langt utover våren, S.tid. 2883-2884 
(13.4.88). 

5. Sp.spm. fra Sigurd Verdal om drosjekjØ
ring til flyplassar som ligg nær fylkes
grensa, S.tid. 3336-3337 (11.5.88). 

6. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om å la 
svenske vogntog i kalktransport til Røm
skog få overskride grensen for maksimal
last, S. tid. 3337 (11.5.88). 
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7. Sp.spm. fra Arnljot Norwich om den nat
testengte mellomriksveien over BjØrnfjell, 
S.tid. 3428-3429 (25.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i straffeloven, straffeprosesslo

ven og vegtrafikkloven (uaktsomt drap 
m.m. ved bruk av motorvogn). 
Ot.prp. 66, ref. O.tid. 557, Innst. O. 95, 0.
tid. 865-883 (9.6.88), Besl. O. 107, L.tid. 112 
(14.6.88). Lov av 8. juli 1988. 
(Jf. neste sak.) 

2. Endringer i vegtrafikkloven 18. juni 1965 
nr. 4 (reaksjoner mot promillekjøring 
m.v.) 

(Særskilt vedlegg: NOU 1987: 11 Promille
kjøring. Reaksjoner mot promillekjøring 
og etterfølgende alkoholnytelse. Leder 
Johs. Andenæs.) 
Ot.prp. 65, ref. O.tid. 557, Innst. O. 96, 0.
tid. 865-886 (9.6.88), Besl. O. 108, L. tid. 112-
113 (14.6.88). Lov av 24. juni 1988. 
(3 forslag i Odelstinget, hvorav 2 ikke bi
falt og l fra Kåre Kristiansen sendt Stor
tinget- se Il, sak 2. 2 forslag i Lagtinget
ingen bifalt.) 
(Jf. forrige sak.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Skatte- og avgiftsvedtak vedkommende 

statsbudsjettet 1989. 
Budsjett-innst. S. 13, S.tid. 1785-1844 
(12.12.88). 
Budsjett-kap.: 

5536 Motorvognavgift m m 

n. Alminnelige saker: 
l. Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93. 

St.meld. 32, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 214, 
S.tid. 4105-4171 (6.6.89). 
(5 forslag, hvorav l fra Per Aas pva. KrF 
og Sp-se REGJERINGEN OVERSENDT 
I, 2 forslag bifalt, henholdsvis fra Carl Fr. 
Lowzow pva. H, KrF og Sp om økt inve
steringsramme til vegformål og fra Jo
stein Berntsen om ny stamveibehandling 
i fylket) 

2. Tillegg til St.meld. nr. 32 for 1988-89 
Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93. 
(Bompengeordningen for Oslos hoved
veiutbygging.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 214, 
S.tid. 4105-4171 (6.6.89). 

Ul. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om en 

promillegrense på O, S.tid. 344-345 
(20.10.88). 

2. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om å skjerpe 
kravene til sykkelens sikkerhetsmessige 
egenskaper, S.tid. 415-416 (26.10.88). 

3. Sp.spm. fra Ashild Hauan om å innføre 
sikkerhetsbelter i skolebusser, S.tid. 416 
(26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om å endre 
veitrafikkloven slik at hensynsløs kjøring 

som kan forårsake fare blir straffbart, 
S.tid. 487 (2.11.88). 

5. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om over
våking av norske trailersjåfører i DDR, 
S.tid. 754 (10.11.88). 

6. Sp.spm. fra Asa Solberg Iversen om pro
blemene for foreldre med små barn når 
drosjesjåfører nekter å ta småbarn i sine 
drosjer pga bilbeZtepåbudet, S.tid. 767-768 
(10.11.88). 

7. Sp.spm. fra Ranja Haug lid om hva som 
kan gjøres for å motvirke faren for dØd og 
lemlestelse på veiene spesielt etter nyting 
av alkohol i julebordstiden, S.tid. 783-784 
(16.11.88). . 

8. Sp.spm. fra Gudmund Restad om lave bØ
ter i dommer for promillekjøring, S.tid. 
784 (16.11.88). 

9. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om hjem
mel for miljøvernministeren til å gripe 
inn overfor Oslo kommune slik at kollek
tivtilboda ikkje blir raserte, S.tid. 1009-
1010 (23.11.88). 

10. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om statlege 
verkemiddel for satsing på kollektivtra
fikk i lokalsamfunna, S.tid. 1028-1029 
(23.11.88). 

11. Sp.spm. fra Eva Finstad om en drosjeeier 
som er fratatt sin drosjelØyve fordi han ik
ke ønsker å knytte seg til noen drosje
sentral, S.tid. 2302-2303 (18.1.89). 

12. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om å få ni
trogenutslepp frå bil ned mot akseptabelt 
nivå. (Trukket tilbake), S. tid. 2303-2304 
(18.1.89). 

13. Sp.spm. fra Lars Velsand om en nyopp
rettet bussrute som går parallelt med ek
sisterende togruter Jaren - Oslo, S. tid. 
2499-2500 (1.2.89). 
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14. Sp.spm. fra Asbjørn Bjørnset om å auke 
løyvingane til kollektivtrafikken i fylkes
kommunane, S.tid. 2501-2502 (1.2.89). 

15. Sp.spm. fra Johan M. Nyland om å øke 
kontrollen av tyngre kjøretØYer på veiene, 
S.tid. 2624 (15.2.89). 

16. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om at ca. 
100 000 kjøretøy er i bruk uten trafikkfor
sikring, S.tid. 3165-3166 (12.4.89). 

17. Sp.spm. fra Astrid Fagernes om misbruk 
av parkeringsbestemmelser for bevegelses
hemmede, S.tid. 3428-3429 (3.5.89). 

18. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om vei
myndighetene i Trondheim som vil unn
late å sette opp skilt i forbindelse med nye 
kameraer for elektronisk TV-overvåking 
av trafikken, S.tid. 3430-3431 (3.5.89). 

IV. Lovsaker· 
l. Endringer i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om 

avgifter vedrørende motorkjØretøyer og 
båter. (Regler om avskilting ved avgifts
unndragelse og ileggelse av gebyr.) 
Ot.prp. 83, ref. O.tid. 489, lnnst. O. 107, 0.
tid. 760-761 (5.6.89), Besl. O. 120, L.tid. 87-
88 (12.6.89). Lov av 16. juni 1989. 

2. Forslag fra Hanna Kvanmo om lov om 
bilfrie soner. 
Dok. 8:17, ref. O.tid. 160, Innst. O. 110 (ik
ke-beh.), O. tid. 838 (6.6.89). 
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VEGVESEN 

Omfatter bl.a.: Bompenger, bruer, Statens vegdirektorat, tunneler, vegadministrasjon, vegloven. 
Se også: FERGER, KOMMUNIKASJON, SAMFERDSEL, TRAFIKKSIKKERHET, VEGTRA
FIKK. 

1985-86 
l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1009-1078 
(29.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 

n. Alminnelige saker: 

l. E 18 over Eidangerhalvøya i Telemark. 
(Vedlegg: Kart E 18 Kokkersvold - Rug
tvedt, to hovedalternativer.) St.prp. 7, ref. 
S.tid. 241, Innst.S. 5, S.tid. 489-491 
(13.11.85). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1985 
vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, J em banetransport og Tele
kommunikasjoner. (Leirfjorden i Nord
land,fjellvegen Lien-Telemark grense.) . 
St. prp. 30, ref. S.tid. 809, Innst. S. 34, 
S .tid. 1296-1298 (4.12.85). 

3. Tilstramming av den økonomiske politik
ken. 
(Reduserte bevilgninger til vedlikehold 
av riksveger.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

4. Pensjonsforholdene i vegarbeidsdriften. 
St.prp. 63, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 142, 
S.tid. 2768 (20.5.86). 

5. Bompenger på E 68 Sollihøgda - Vik i Bus
kerud. 
St.prp. 51, ref. S.tid. 2071, Innst. S. 139, 
S.tid. 2810-2814 (23.5.86). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

6. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 
vedrørende samferdselsbudsjettet. (For
deling av riksvegmidler.) 

St.prp. 71, ref. S.tid. 2443, Innst. S. 148, 
S.tid. 2814-2817 (23.5.86). 

7. Endringer på stat~ budsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256,/i
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 

8. Hovedvegene i Oslo-området. 
St.meld. 46, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 231, 
S.tid. 3476-3496 (18.6.86) 
(2 forslag fra Carl I. Hagen - begge over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

9. Kvalsundforbindelsen i Troms. 
St.prp. 105, ref. S .tid. 3131, Innst. S. 234, 
S.tid. 3496-3498 (18.6.86). 

10. Endrede fullmakter m.v. i tilknytning til 
statsbudsjettet for 1986 vedrørende Sivil 
luftfart, Vegformål, Post og Telekommu
nikasjoner. (Forskuttering av tidligere ho
vedveganlegg Søsnes-Buvik-Tjelle og av 
parsell Horsgård-Buvik.) 
St.prp. 103, ref. S.tid. 2944, Innst. S. 233, 
S.tid. 3498-3499 (18.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Lars Velsand om nedklassifi
sering av fylkesveinettet i forbindelse 
med overgang til nytt inntektssystem for 
kommunene, S.tid. 245 (30.10.85). 

2. Sp.spm. frå Magnus Stangeland, framsatt 
av Ingunn Rongved, om å vurdere på nytt 
Forsvarets krav til seglingshøgde slik at 
Øysamfunnet Toska, Radøy kommune i 
Hordaland, kan få vegutZøysing, S.tid. 476 
(8.11.85) 
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3. Sp.spm. fra Inger Pedersen om å holde 
åpen mellomriksveien Narvik - Kiruna i 
vinternettene, S.tid. 488-489 (13.11.85) 

4. Sp.spm. frå Arne Alsåker Spilde om hand
lefridom til bruk av veginvesteringane 
ved Hordaland vegkontor, S.tid. 1891 
(22.1.86). 

5. Sp.spm. fra Arve Berg om tilleggsbevilg
ninger til forsert sikring av viktige veg
strekninger, S.tid. 1913-1914 (29.1.86). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en nøytral, 
objektiv og uavhengig undersøkelse av 
« Fjellinjeprosjektet» og « Vannlinjepro
sjektet», S.tid. 1914-1915 (29.1.86). 

7. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om å auka 
vegbredda på riksvegen frå Hestnesøyra 
til Hyen, S.tid. 1915-1916 (29.1.86). 

8. Sp.spm. frå Hallgrim Berg om riksveg
parseZZar som får så snau breidd at det fø-

rer til sporing, rask nedsliting av vegdek
ket og fleire trafikkulykker, S.tid. 2008-
2009 (12.2.86). 

9. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om en større an
del av veibevilgningene til Oslo-området, 
S.tid. 2009- 2010 (12.2.86). 

10. Sp.spm. fra Terje Granerud om bygge
start for ny Sund bru i Eidsvoll, S. tid. 2090-
2091 (26.2.86). 

11. Sp.spm. fra Carl l. Hagen om en uav
hengig vurdering av Vannlinjeprosjektet 
kontra Fjellinjeprosjektet i Oslo, S. tid. 
2412-2413 (16.4.86). 

12. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om bygging 
av vei på vestsiden av Tinnsjøen, S. tid. 
2414 (16.4.86). 

13. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om opp
rusting av Skrøvdalsvegen ved Salsbru
ket, S.tid. 2862 (28.5.86). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på stats budsjettet for 1987 

vedkommende Samferdselsdepa rtemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1987. 
St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 788, 
Budsj.innst. S. 14, S.tid. 1107-1170 
(28.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1325 4325 Statens veganlegg 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1986 

vedrørende Administrasjon, Sivil luftfart, 
Vegformål, Transportsubsidier, Jernba
netransport og Post. (Kap. 1323 Vedlike
hold, kap. 1325 Statens veganlegg, gang
og sykkelvei langs E 18 i Lillesand.) 
St. prp. 28, ref. S.tid. 982, Innst. S. 57, S.tid. 
1685-1687 (11.12.86) 

2. Telemark fylkesting sender henstilling 
om Økt statlig støtte til fylkesveger. 
Ref. S.tid. 2017 (21.1.87) 03 vedlagt proto
kollen. 

3. E18 Fjellinjen i Oslo. 
(Vedlegg: l. Kartskisse over Fjellinjen 
fullt utbygget fra Bispelokket til Fram
nes. 2. Kartskisse over første etappe.) 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2017, Innst. S. 84, 
S.tid. 2189-2207 (10.2.87). 
(4 forslag, hvorav l om å utsette behand
lingen, - ingen bifalt.) 

4. Diverse saker vedrørende Vegformål, 
Jernbanetransport og Post. (Forskutte
ring av tunnel på Rv.9 ved Sirdalsvan
net.) 
St.prp. 62, ref. S.tid. 2516, Innst. S. 107, 
S.tid. 2658 (30.3.87). 

5. Flytebru over Salhusfjorden i Hordaland. 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 201 
(ikke-beh.), S.tid. 3835 (5.6.87). 

6. Diverse saker vedrørende vegformål, 
transportsubsidier, jernbanetransport og 
telekommunikasjoner. (Forskuttering til 
vegformål.) 
St.prp. 104, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 222, 
S .tid. 3838-3839 (5.6.87). 

7. Fast vegsamband Godøy-Giske i Møre og 
Romsdal. (Tunnelprosjekt.) 
St.prp. 116, ref. S.tid. 3585, Innst. S . 239, 
S.tid. 3980-3981 (10.6.87). 

8. Alstenøyas fastlandsforbindelse. 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3660, Innst. S. 240, 
S.tid. 3981-3984 (10.6.87). 

9. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
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Budsjett-kap.: 
1320 Vegadministrasjon 

10. Skarnsundbrua i Nord-Trøndelag. 
St.prp. 123, ref. S.tid. 4214 (12.6.87) og ut
satt. 

11. E6 Trondheim-StjØrdal i Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag. 
St.prp. 124, ref. S.tid. 4214 (12.6.87) og ut
satt. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om bygging 

av ny vei i Nittedal med byggestart før 
1992, S.tid. 36-37 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om ar
beidet med gang- og sykkelveier i Horda
land, S.tid. 1623-1624 (10.12.86). 

3. Sp.spm. fra Inger-Lise Skarstein om bed
re informasjon til publikum om veisper
ringer i forbindelse med ras eller uhell på 
veiene, S.tid. 1624 (10.12.86). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om prosjek
tert mellomriksveg over Pasvik, S.tid. 
1928-1929 (7.1.87). 

5. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å benyt
te innsparte fergesubsidier til finansie
ring av bru- og tunnelprosjekter, S.tid. 
1986-1987 (14.1.87). 

6. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om kommenta
rer til ingeniør Olav Selvaags sammenlig
ning mellom Vannlinjen og Fjellinjen 
gjennom Oslo, S.tid. 2000 (21.1.87). 

7. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om å la 5 uav
hengige utenlandske eksperter vurdere 
Fjellinjen og Vannlinjen, S.tid. 2000-2001 
(21.1.87). 

8. Sp.spm. fra Gudmund Restad om å benyt
te midler avsatt etter distriktsskatteloven 
til finansiering av bru- og tunnelprosjek
ter, S.tid. 2006-2007 (21.1.87). 

9. Sp.spm. fra Gudmund Restad om at riks
veganlegget Smøla-EdøY kan gjøres ferdig 
innen utganien av 1988 som planlagt, 
S.tid. 2076 (28.1.87). 

10. Sp.spm. fra Kjell Magne Fredheim om 
byggestart på bru på riksvei 2 i Kongs
vinger, S.tid. 2121-2122 (4.2.87). 

11. Sp.spm. fra Svein Alsaker om å sikre rek
rutteringen til Hordaland vegkontor, 
S.tid. 2122 (4.2.87). 

12. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om bedring 
av veiforholdene i Akershus, S.tid. 2123 
(4.2.87). 

13. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om å bru
ke et millionbeløp for å endre navnet på 
Statens Vegvesen, S.tid. 2217-2218 
(11.2.87). 

14. Sp.spm. fra Brita Borge om hvor langt be
handlingen av den planlagte Salhus
broen er kommet i Regjeringen og når sa
ken vil bli lagt frem for Stortinget, S.tid. 
2371 (4.3.87). 

15. Sp.spm. fra Brita Borge om NSBs planer 
for Bergensbanen blir samordnet med 
fremdriften av stamveien Bergen-Oslo 
gjennom Voss, S.tid. 2383 (4.3.87). 

16. Sp.spm. fra Asbjørn Andersen om rasjo
neringstiltak ved Vegstasjonsnettet 
Aust-Agder, S.tid. 2532 (11.3.87). 

17. Sp.spm. fra Roger Gudmundseth om å 
fremme egen proposisjon om bompenger 
for Skarnsund-brua i Nord-Trøndelag, 
S.tid. 2532 (11.3.87). 

18. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om kost
nadene ved navneskifte Statens vegvesen 
til Statens vegverk, S.tid. 2533 (11.3.87). 

19. Sp.spm. fra Kjell Helland om plassering 
av bomstasjon på den nye E6 Trondheim
Stjørdal, S.tid. 2655-2656 (25.3.87). 

20. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om lik stan
dard på riksveiene i alle fylker, S.tid. 3012-
3013 (29.4.1987). 

21. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om forbud mot 
å bygge opp et hus på samme grunnmur 
etter en brann, S.tid. 3090-3091 (6.5.1987). 

22. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om fullføring 
av arbeidet på riksveg 805 i Nordland, 
S.tid. 3174 (13.5.1987). 

23. Sp.spm. frå Magnus Stangeland om riks
veg 822 Kalfjord-Fiskefjord i Nordland, 
som er i svært dårlig tilstand, S.tid. 3357-
3358 (20.5.1987). 

24. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om brøyte
kontraktørers fortrinnsrett til annen kjØ
ring for Vegvesenet, S.tid. 3458-3459 
(27.5.1987). 

25. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Vegve
senet som ekstrakostnader på 40 mill. kr. 
ved at brøytekontraktene ikke settes ut på 
anbud, S.tid. 3459, 3460 (27.5.87). 
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1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Samferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(26.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 4325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fyZkesveganlegg 
(l forslag bifalt og l forslag fra Per Aas 
vedtatt sendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT l.) 

2. Diverse endringer i Samferdse'Lsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1988. 
(Kap. 1325, inndekning av merforbruk i 
1987 til riksveganlegg. Forskuttering til 
bygging av rundkjØring på Rv. 109 ved 
Rå bekken.) 
St.prp. l. Tillegg 4, ref. S.tid. 705, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1039-1106 
(27.11.87). 
(Jf. Il, 1.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1987 

vedrørende Vegformål. (Kap. 1323, vedli
kehold av riksveger i Sør-Norge som følge 
av flomskader og kap. 1325, merforbruk til 
riksveganlegg.) 
St.prp. 22, ref. S.tid. 705, lnnst. S. 24, 
S.tid. 1039-1107 (27 .11.87). 

2. Flytebru over Salhusfjorden i Hordaland. 
St.prp. 109 (1986-87), ref. S.tid. 3440 (1986-
87), Innst. S. 33, S.tid. 1593-1605 (9.12.87). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

3. Askøybrua med tilstøtende veger. 
St.prp. 2, ref. S.tid. 31, Innst. S. 32, S.tid. 
1605-1607 (9.12.87). 
(l forslag ikke bifalt.) 

4. Skarnsundbrua i Nord-Trøndelag. 
St.prp. 123 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. S. 
73, S.tid. 1955-1957 (12.1.88). 

5. E-6 Trondheim -Stjørdal i Sør-Trøndelag 
og Nord- Trøndelag. 
(Vedlegg til lnnst.: Brev fra Samferdsels
departementet til komiteen, datert 
15.12.87, om økte kostnader og finansie
ring ved bompenger.) 
St.prp. 124 (1986-87), ref. S.tid. 30, Innst. S. 
74, S.tid. 1957-1963 (12.1.88). 

6. Fastlandsforbinde'Lse til Kirkeøy i Hvaler. 
St.prp. 51, ref. S.tid. 1954, Innst. S. 79, 
S.tid. 2055-2058 (27.1.88). 

7. Ekstrakt av Norges statsregnskap og 
regnskap vedkommende administrasjo
nen av Svalbard for 1986. Saker for desi
sjon av Stortinget og andre regnskapssa-

ker. (Riksrevisjonens konstitusjonelle an
tegnelser.) (lnnleieformer for snøbrøy
ting.) 
Dok. l, ref. S.tid. 31, Innst. S. 158, S.tid. 
2992-3002 (20.4.88). 

8. Endrede bevilgningsvedtak m.v. for 1988 
vedrørende Vegformål, Jernbanetrans
port, Postverket og Statens teleforvalt
ning m.v. (Finansieringsfullmakten, for
skuttering av anleggsutgifter Rv12 Mos
døl og Grønemyr.) 
St.prp. 71, ref. S.tid. 2599, Innst. S. 162, 
S.tid. 3108- 3117 (28.4.88). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 

9. Kristiansund og Freis fastlandsforbindel
se - endring av garantisammensetningen 
for låneopptak. 
St. prp. 97, ref. S.tid. 3068, lnnst. S. 169, 
S.tid. 3155 (3.5.88). 

10. Forslag fra Gudmund Restad og Magnus 
Stangeland datert 25. februar 1988 om 
endringer i lov- og regelverk om bruk av 
midler avsatt etter distriktsskatteloven. 
(Finansiering av bru- og tunnelprosjek
ter.) 
Dok. 8:26, ref. S.tid. 2505, lnnst. S. 220, 
S.tid. 3495- 3499 (26.5.88). 
(Forslaget ikke bifalt.) 

11. Delvis bompengefinansiering av Rv 457, 
undersjøisk tunnel til Flekkerøy i Kris
tiansand. 
St. prp. 103, ref. S.tid. 3156, lnnst. S. 207, 
S.tid. 3719 (2.6.88). 

12. Hovedvegnettet i Grenland. Bygging av 
Kulltangen bru i Porsgrunn og Menstad 
bru i Skien og tilstøtende veger ved delvis 
bompengefinansiering. 
St.prp. 107, ref. S.tid. 3156, Innst. S. 287, 
S.tid. 4033- 4035 (8.6.88). 

13. Bompengefinansiering av Skålavegen i 
Møre og Romsdal. 
St.prp. 118, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 274, 
S.tid. 4035- 4036 (8.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

14. Bompengefinansiering av Rennesøys 
fastlandsforbindelse i Rogaland. 
St.prp. 131, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 280 
(ikke-beh.), S.tid. 4038 (8.6.88). 

15. Rv 19 tunnel under Nappstraumen i 
Nordland med tilstøtende veg. 
St.prp. 134, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 281, 
s. tid. 4038- 4040 (8.6.88). 

16. Hovedvegnettet i Oslo-området. (En sam
let plan for utbygging og finansiering.) 
St.prp. 96, ref. S.tid. 3068, Innst. S. 239, 
S.tid. 4145- 4166 (10.6.88). 
(3 forslag, hvorav 2 ikke bifalt og l fra 
Theo Koritzinsky sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 
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17. Tilbaketrekking av St.prp. nr. 50 (1987-88) 
om delvis bompengefinansiering av riks
veg 15 mellom Kjølsdalen og MålØy i Sogn 
og Fjordane. 
St.meld. 51, ref. S.tid. 3878, Innst. S. 292, 
S.tid. 4166- 4167 (10.6.88). 

18. Ny bompengefinansiert E-76 fra Dram
men til Mjøndalen og omtale av E-18 i 
Drammen og nordre Vestfold. 
St.prp. 119, ref. S.tid. 3249, Innst. S. 293, 
S.tid. 4167- 4178 (10.6.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

19. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Transportsubsidier, Jernbanetransport, 
Post og Telekommunikasjoner. (Forskut
tering av riksveganlegg.) 
St.prp. 120, ref. S.tid. 3374, lnnst. S. 309, 
S.tid. 4178- 4189 (10.6.88). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Mar
git Hansen-Krone sendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Marit Wikholm om oppdate

ring av krav til vegplaner som ikke er i 
pakt med dagens miljØkrav, S.tid. 721 
(18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Brita Borge om de nye be
stemmelser for klassifisering av motor
vogner der bil med åpen lasteplan, pick
up, er klassifisert som varebil i klasse 2, 
S.tid. 1285- 1286 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om bedring 
av vintervedlikeholdet og dermed trafikk-

sikkerheten på våre veger, S.tid. 2043 
(27.1.88). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om Samnanger 
og Kvam kommunes ønsker om en lang 
tunnel til Lia ros, S.tid. 2179-2180 (17 .2.88). 

5. Sp.spm. fra Peter Angelsen om utvidelse 
av Øvre Pasvik Nasjonalpark inn i områ
det for den planlagte mellomriksveien til 
Finland, S.tid. 2511 (16.3.88). 

6. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om Nor
ges andel på 18 mill. kr for ei bru over Ta
na-elva ved Utsjok på mellomriksforbin
delsen Norge - Finland, S.tid. 2518-2519 
(16.3.88). 

7. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om an
leggsstart for veg ved Kleppestø på Rv. 
562, S.tid. 2519-2520 (16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen om den tidli
gere lanserte plan om en mellom riksvei 
inn i Finland i Øvre Pasvik, S. tid. 2882-
2883 (13.4.88). 

9. Sp.spm. fra Marit Rotnes om utbedring av 
den rasfarlige vegstrekningen mellom 
Trondheim og fergeleiet Flakk, S.tid. 3338 
(11.5.88). 

10. Sp.spm. fra Brita Borge om de innsparte 
ferjesubsidier kan brukes til aktuelle vei
og broprosjekter, S.tid. 3338-3339 (11.5.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endring i vegloven av 21. juni 1963 nr. 23. 

(Tilleggsavgift ved unnlatt betaling av 
bompenger.) 
Ot.prp. 68, ref. O.tid. 574, Innst. O. 62, 0.
tid. 581 (20.5;88), Besl. O. 74, L.tid. 80 
(26.5.88). Lov av 10. juni 1988. 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Sa.mferdselsdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1320 4320 Vegadministrasjon 
1323 4323 Vedlikehold av statens veger 
1325 Statens veganlegg 
1327 Tilskudd til fylkesveganlegg 
(2 forslag fra Lars Lefdal pva. H., KrF og 
Sp og l forslag fra Hans J. Røsjorde bi
falt.) 

2. Diverse endringer i Samferdselsdeparte
mentets budsjettforslag m.v. for 1989. 
(Omklassifisering av vegsløyfer på Ev 6 i 
Troms fylke, prøvebrøyting på rv 889 
Krokelv-Havøysund i Finnmark.) 

St.prp. l. Tillegg 5, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 14, S.tid. 1137-1213 
(28.11.88). 

U. Alminnelige saker: 
l. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 

vedrørende Vegformål. (Trøndelag Bom
pengevegselskap AlS - forskuttering av 
hovedvegutbygging i Trondheim.) 
St.prp. 14, ref. S.tid. 162, lnnst. S. 26, S.tid. 
1137-1201, 1213-1214 (28.11.88). 

2. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1988 
vedrørende Vegformål. (Kap. 1320 Vegad
ministrasjon - Biltilsynet, 325 kap. 1325 og 
4325 Riksveganlegg - Bompengeprosjekt
stillinger vedr. hovedvegutbyggingen i 
Oslo-området, E 18 Vestbanekrysset Oslo, 
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forskuttering til Aker Eiendom AlS, Rv 
561 Bildøybakken- Harkestad Hordaland 
fylke og Rv 572 Ulvik - Bruravik.) 
(Vedlegg til innst.: Brev av 7.12.88 fra 
Samferdselsdepartementet til Stortingets 
presidentskap. vedr. E 18 Vestbanekrys
set, Oslo, forskuttering til Aker Eiendom 
AlS.) 
St.prp. 36, ref. S.tid. 999, Innst. S. 62, S.tid. 
1979-1983 (15.12.88). 

3. Bompengefinansiering av RennesØYs 
fastlandsforbindelse i Rogaland. 
St.prp. 131 (1987-88), ref. S.tid. 3596 (1987-
88), Innst. S. 59, S.tid. 1983-1988 (15.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

4. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
J em banetransport og Telekommunika
sjoner. (Trafikktrygd for prøvenummer, 
forskuttering til gang- og sykkelveg på Rv 
152 Dyrløkke - Steinfelt i Akershus og til 
omkjøringsvegen Hønefoss på Ev 68 
Akershus grense - Oppland grense.) 
St.prp. 60, ref. S.tid. 2598, Innst. S. 111, 
S.tid. 2949-2961 (30.3.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

5. Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93. 
St.meld. 32, ref. S.tid. 2946, Innst. S. 214, 
S.tid. 4105-4171 (6.6.89). 
(5 forslag, hvorav l fra Per Aas pva. KrF 
og Sp-se REGJERINGEN OVERSENDT 
l, 2 forslag bifalt, henholdsvis fra Carl Fr. 
Lowzow pva. H, KrF og Sp om økt inve
steringsramme til vegformål og fra Jo
stein Berntsen om ny stamveibehandling 
i fylket) 

6. Tillegg til St.meld. nr. 32 for 1988-89 
Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93. 
(Bompengeordningen for Oslos hoved
veiutbygging.) 
St.meld. 55, ref. S.tid. 3650, lnnst. S. 214, 
S.tid. 4105-4171 (6.6.89). 

7. Forslag fra Carl I. Hagen om ekstraordi
nære riksveitilskudd til Oslos hovedvei
nett. 
Dok. 8:27, ref. S.tid. 2774, lnnst. S. 215, 
S.tid. 4105-4171 (6.6.89). 
(Forslaget ikke bifalt.) 
(Jf. foregående saker.) 

8. Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 
vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, 
Jernbanetransport, Post og Telekommu
nikasjoner. (Kap. 1325 Statens veganlegg
arbeidsmarkedstiltak.) 
St.prp. 93, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 227, 
S.tid. 4171-4181 (6.6.89). 

9. Tilleggsbevilgning til planlegging og 
prosjektering av vegforbindelse over Vals
ØYa i Halsa kommune i Møre og Romsdal 
fylke. 

St.prp. 92, ref. S.tid. 3410, Innst. S. 245, 
S.tid. 4278-4279 (8.6.89). 

10. Hovedvegnettet i Trondheim-området. 
St.prp. 129, ref. S.tid. 4466 (12.6.89), og 
vedtatt ikke behandlet av dette Storting. 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Vegdi

rektoratets forbud mot variable reklame
tavler langs norske veier, S. tid. 493-494 
(2.11.88). 

2. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt om priorite
ring av veiutbygging i Oslo og andre 
sentrale deler av landet på bekostning av 
veiutbygging i distriktene, S.tid. 1027-
1028 (23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Inge Staldvik om at Namda
len sikres vegfinansiering på linje med 
Nord-Norge, S.tid. 1028 (23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Inga Kvalbukt, framsatt av 
Peter Angelsen om innføring av lokal 
drivstoffavgift i Tromsø til finansiering av 
gater og veger, S.tid. 1664 (7.12.88). 

5. Sp.spm. fra Jostein Berntsen om innfø
ring av 11,5 tonn akseltrykk på veiene in
nen EF-området og hva som kan gjøres fra 
norsk side for å tilpasse seg disse nye be
stemmelser, S. tid. 2303 (18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo om vurde
ring av nødvendig vegutbygging i vegløse 
strøk i forbindelse med varslede sysselset
tingstiltak, S.tid. 2534 (8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Gudmund Restad om billett
prisene for bruk av tunnelene mellom Ale
sund og naboøyene, S.tid. 2552 (8.2.89). 

8. Sp.spm. fra Anders C. Sjaastad om Vegdi
rektoratets forbud mot variable reklame
tavler langs norske veier, S. tid. 2552-2553 
(8.2.89). 

9. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om valg av 
et norskutviklet «kØfri» avgiftssystem ved 
Fjellinjen i Oslo og mulighetene for et 
stort vekst-marked for norsk elektronikk
industri, S.tid. 2556-2557 (8.2.89). 

10. Sp.spm. fra Harald U. Lied om stamvegen 
Oslo -Bergen, S.tid. 2724 (22.2.89). 

11. Sp.spm. fra Johan C. LØken om trase gjen
nom Løten for Rv 211, S.tid. 2873-2874 
(15.3.89). 

12. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde, framsatt av 
Hanna Kvanmo om omlegging av veg 
ved Kleppestø på Rv 562 på Askøy, S.tid. 
2874-2875 (15.3.89). 

13. Sp.spm. fra Leiv Blakset om å mjuke opp 
reglane for tildeling av 50 % statstilskott 
til store fylkesvegprosjekt, S.tid. 2940-2941 
(29.3.89). 

14. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om bom
pengefinansiering og trasevalg for E 6 ved 
Svinesund i Østfold, S.tid. 3171 (12.4.89). 
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15. Sp.spm. fra Ashild Hauan om ansatte ved 
Helgeland Veiavdeling i Mosjøen som 
mister sitt arbeid, S.tid. 3379-3380 
{26.4.89). 

16. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om fyllmas
sen fra Gardermoen kan brukes til ny 
riksveg 174, S.tid. 3972-3973 (31.5.89). 

17. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Hitra
FrøYa Fastlandssambands søknad om 
forhåndsinnkreving av bompenger, S.tid. 
3975 {31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om 

skatt av formue og inntekt (skatteloven) 
m.v. (Adgang til å samtykke i at avset
ninger etter distriktsskatteloven nyttes til 
veiformål.) 
Ot.prp. 56, ref. O.tid. 328, Innst. O. 72, 0.
tid. 609-616 (29.5.89), Bes!. O. 107, L. tid. 73-
74 {6.6.89). Lov av 16. juni 1989. 
{Jf. Dok. 8:26 {1987-88).) 
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VERFTSINDUSTRI 

Omfatter bl.a.: Byggelånsgarantiordninger, låneinstituttet for skipsbyggeriene, skipsfinansie
ring, skipsverft. 
Se også: INDUSTRI. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S. tid. 775-804 
(22.11.85 ). 
Budsjett-kap.: 
1634 Støtte til verftsindustrien 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og Selskapet for indu
strivekstanlegg (SIVA) 

2. Fullmakt til å garantere for norske lå
neopptak i utlandet for lån i fremmed va
luta som gis av norske banker til bygging 
og ombygging av skip og borefartøyer ved 
norske verft (Byggelånsgarantiord
ningen). 
St.prp. l. Tillegg 11, Budsjett-innst. S. 6. 
Tillegg l, S.tid. 1595 (12.12.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Interp. fra AsbjØrn Sjøthun om å bedre de 
Økonomiske betingelser for bl.a. verftsin
dustrien i Nord-Norge, S.tid. 1842-1858 
(14.1.86). 

2. Referat - Debatt om hvilken komite i Stor
tinget som skal behandle St.prp. 73 omfis
kebåtfinansiering, etter delt innstilling 
fra Presidentskapet. 
Ref. S.tid. 2482-2485 (24.4.86). (Jf. sak 5.) 

3. Tilstramming av den Økonomiske politik
ken. 
(Reduksjon i tollgodtgjørelser.) 
St.prp. 59, ref. S.tid. 2308, Innst. S. 140, 
S.tid. 2523-2632 (29.4.86). 

4. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell
fangstfartØYer). 
St.meld. 41, ref. S.tid. 2637, Innst. S. 166 
(ikke-beh.), S.tid. 2917 (3.6.86). 

5. Fiskebåtfinansiering. 
St.prp. 73, ref. S.tid. 2482-2485, lnnst. S. 
232, S.tid. 3458-3470 (17.6.86). (Jf. sak 2.) 

6. Endringar i statens garantiansvar for AlS 
Låneinstituttet for skipsbyggeriene. 
St.prp. 108, ref. S.tid. 3131, Innst. S. 263, 
S.tid. 3655-3656 (19.6.86). 

7. AlS Horten Verft. 
St.prp. 110, ref. S.tid. 3355, Innst. S. 270, 
S.tid. 3726-3748 (20.6.86). 
(2 forslag fra Inger Koppernæs bifalt, l 
forslag fra Thor Knudsen sendt Regje
ringen - se REGJERING EN OVER
SENDT l.) 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Bjarne Mørk Eidem om 
skjelltrålersaken blir lagt fram for Stor
tinget i form av en melding, S.tid. 224-225 
(23.10.85) 

2. Sp.spm. fra Tom Thoresen om en avslått 
søknad fra A/S Nye Fredrikstad. mek. 
verksted om et omstillingslån for offsho
reproduksjon, S.tid. 252-253 (30.10.85). 

3. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om konsu
lentbistand til driftsplanlegging og mark
nadsvurdering ved Solheimsviken AJS, 
S.tid. 253-254 (30.10.85). 

4. Sp.spm. frå Kjell Opseth om avslag på 
søknad frå Brødrene Aa Båtbyggeri om 
rentestøtte, S.tid. 2018-2019 (12.2.86). 

5. Sp.spm. fra Age Ramberg om å gjØre no·rs
ke verft konkurransedyktige gjennom 
gunstigere kreditt- og subsidieordninger, 
S.tid. 2105 (26.2.86). 

6. Sp.spm. fra Kjell Bohlin om at Horten 
Verft har stoppet utbetalingene for utført 
arbeid på Kongeskipet, S.tid. 2795 
(21.5.86). 

7. Sp.spm. fra Erik Dalheim om å frafalle 
gjeldsbrevkrav fra Låneinstituttet for 
skipsbyggeriene, S.tid. 2801-2802 (21.5.86). 
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1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Finans- og tolldeparte
mentet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 823-863 
(20.11.86). 
Budsjett-kap.: 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for 
skipsbyggeriene og Selskapet for 
industrivekstanlegg (SIVA) 

1634 Støtte ved skipsfinansiering 
1636 Rentestøtte ved fiskebåt

finansiering 

n. Alminnelige saker: 
l. Uttalelse fra ordføreren i Moss kommune 

om arbeidssituasjonen ved Moss-Fred
rikstad Verft, avd. Moss. 

Ref. S.tid. 30 (6.10.86), og vedlagt protokol
len. 

2. Støttetiltak til verftsindustrien (Skjell
fangstfartøyer). 
St.meld. 41 (1985-86), ref. S.tid. 2632 (1985-
86), Innst. S. 12, S.tid. 319-328 (30.10.86). 

3. Utvidelse av trekkfullmaktene under sær
ordningen for utviklingsland og bygge
lånsgarantiordningen. 
St.prp. 48, ref. S.tid. 981, Innst. S. 64, S.tid. 
1730-1731 (12.12.86). 

4. Tilleggsbevilgninger og endringer på 
statsbudsjettet for 1986 under kapitlene 
1633 og 1634. (A/S Eksportfinans og Støtte 
til verftsindustrien.) 
St.prp. 39, ref. S.tid. 981, Innst. S. 74, S.tid. 
1830 (16.12.86). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Departementet for han
del og skipsfart, Forbruker- og admini
strasjonsdepartementet, Kultur- og viten
skapsdepartementet, Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Finans- og tollde
partementet, Landbruksdepartementet, 
Samferdselsdepartementet og Sosialde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 749-786 
(19.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1634 Støtte ved skipsfinansiering 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og Selskapet for 
industrivekstanlegg (SIV A) 

1636 Rentestøtte ved fiskebåt
finansiering 

n. Alminnelige saker: 
l. Møre og Romsdal fylkesting sender utta

lelse om finansieringsordninga for fiske
fartØy og konkurransevilkåra for norske 
skipsverft. 

.,~ Ref. S.tid. 335 (2.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

2. Vestnes formannskap sender uttalelse om 
statsbudsjettet 1988 og støtte ved skipsfi
nansieri ng. 
Ref. S.tid. 536 (10.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

3. Haram kommunestyre sender uttalelse 
om Regjeringens forslag til reduksjon av 
støtten til skipsbyggingsindustrien. 
Ref. S.tid. 938 (25.11.87), og vedlagt proto
kollen. 

4. Interp. fra Kjell Furnes om å oppretthalde 
skipsbyggingsindustrien. 
S.tid. 3180-3195 (5.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om benyt

telse av norske konsulenter og verksteder 
ved nyinvestering i Sjøforsvaret, S. tid. 
3164-3165 (4.5.88). 
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1988-89 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1634 Støtte ved skipsfinansiering 

4635 Provisjon for statsgaranti for lån 
til AlS Låneinstituttet for skips
byggeriene og Selskapet for 
industrivekstanlegg (SIVA) 

1636 Rentestøtte ved fiskebåt
lina nsiering 

(Jf. STATSBUDSJETTET I, sak 34.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i statsbudsjettet for 1988 under 

kap. 1634 Støtte ved skipsfinansiering og 
kap. 1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinan
siering. 
St.prp. 37, ref. S.tid. 998, Innst. S. 54, S.tid. 
1848-1852 (12.12.88). 
(l forslag ikke bifalt.) 

2. Garanti-Instituttet for Eksportkreditts 
(GIEKs) virksomhet i 1986 og 1987 og om 
redegjørelse for skipseksportkampanjen. 
(Vedlegg: I-11. Årsberetning og regnskap 
for 1986 og 1987. Ill. Redegjørelse om 
Skipseksportkampanjen. 111-1. Beretning 
fra Regjeringsadvokatembetet av 22. juni 
1978 vedrørende behandlingen i styret for 
GIEK av søknader om garanti og rente
støtte ved eksport av skip til utviklings
land. 111-2. Notat 28. juni 1978 fra statssek
retær Per Martin Ølberg om behandling i 
GIEKs styre av skipseksportsaker. III-3. 
Brevveksling mellom styremedlem i 
GIEK Borger A. Lenth og Handelsdepar
tementet vedrørende behandling av 
skipseksportsaker. I innst. er trykt diver
se korrespondanse i sakens anledning, og 
en liste over utrykte vedlegg.) 

St.meld. 25, ref. S.tid. 2409, Innst. S. 290, 
S.tid. 4808-4858 (16.6.89). 
(2 forslag, hvorav l mistillitsforslag fra 
Petter Thomassen pva. H og FrP mot 
Hallvard Bakke ble med 102 mot 52 stem
mer ikke bifalt. l forslag fra Harald Syn
nes ble med 87 mot 67 stemmer ikke bi
falt.) 

3. Endring i fullmakt til å garantere for nors
ke låneopptak i utlandet og for lån i frem
med valuta som gis av norske banker til 
bygging av skip og borefartøyer ved nors
ke verft (byggelånsgarantiordningen). 
St.prp. 132, ref. S.tid. 4465, Innst. S. 298, 
S.tid. 5055-5056 (19.6.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 

vU.rdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1001 (23.11.88). 

2. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1322 (30.11.88). 

3. Sp.spm. fra Anders Talleraas om når en 
vurdering av tapet den offentlige skipseks
portkampanjen i 70-årene påførte den 
norske stat blir presentert for Stortinget. 
(Trukket tilbake), S.tid. 1656-1657 
(7.12.88). 

4. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om stopp 
i import av fabrikktrålarar frå Noreg til 
USA er i strid med GATT-regelverket, 
S.tid. 3368 (26.4.89). 

5. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ein 
studie av omfanget av subsidiar til skips
byggingsindustrien innan EF, S.tid. 3948-
3949 (31.5.89). 
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VETERINÆR VESEN 

Omfatter bl.a.: Dyrevernlaven, Norges veterinærhøgskole, Statens karantenestasjon, veterinær
loven. 
Se også: HUSDYRBRUK, LANDBRUK, REINDRIFT. 

1985-86 

l. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 673-715 
(19.11.85). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distrikts-

veterinærer 
1111 4111 Veterinærinstituttet 
1112 Veterinære laboratorium 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1137 4137 Statens veterinære forsøksgård 

for småfe 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å bedre 
forholdene for distriktsveterinæren i Ber
gen, S.tid. 897 (27.11.85). 

2. Sp.spm. fra Peter Angelsen om å etablere 
et nytt AlL Bøndernes slakteri på Leknes 
i Lofoten, S.tid. 2207 (12.3.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om endring i lov av 2. april1976 nr. 16 
om Norges veterinærhØgskole. (Opptaks
vilkår for utenlandske statsborgere.) 
Ot.prp. 35, ref. O.tid. 102, Innst. O. 27, O. 
tid. 177-178 (20.3.86), Besl. O. 36, L.tid. 29 
(8.4.86). Lov av 25. april 1986. 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 

50 

Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 727-771 
(18.11.86). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og 

distriktsveterinærer 
1111 4111 Veterinærinstituttet 
1112 Veterinære laboratorium 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1137 4137 Statens veterinære forsØksgård 

for småfe 
(l forslag fra Asle Amundsen vedtatt over
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT l.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 

for 1986 på en del kapitler under Land
bruksdepartementet. (Kap. 1111 og 4111, 
kjØp og salg av utenlandske sera og vaksi
ner.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 982, Innst. S. 35, S.tid. 
1678 (11.12.86). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Hans Svendsgård om å anset

te flere saksbehandlere i Landbruksde
partementet slik at behandlingstiden for 
veterinærgodkjennelse av oppdrettskon
sesjoner kan reduseres, S.tid. 2086-2087 
(28.1.87). 

2. Sp.spm. fra Ragnhild Barland om å skjer
pe strafferammene for dem som skyter, 
stopper ut og eksporterer fredede dyr, 
S.tid. 3456-3457 (27.5.1987). 
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IV. Lovsaker: 
l. Lov om endringer i lov 10. desember 1948 

nr. 3 om veterinærer m.v. (Felles nordisk 
arbeidsmarked for veterinærer. Opphe
velse av bestemmelsen om adgang for 
studenter til å utføre vikartjeneste.) 
Ot.prp. 17, ref. O.tid. 69, Innst. O. 26, O.tid. 
107-108 (6.2.87), Besl. O. 36, L.tid. 29 
(13.2.87). 
Lov av 27. februar 1987. 

2. Endringer i lov av 2. april 1976 nr. 16om 
Norges veterinærhøgskole og lov av 29. ju
ni 1962 nr. l om Norges landbrukshøgsko
le. (Adgang for utenlandske statsborgere 
til å søke professorater. Benevnelsen do
sent tas ut av lovene.) 
Ot.prp. 62, ref. O.tid. 248, Innst. O. 47, O. 
tid. 284 (21.5.87), Besl. O. 55, L.tid. 47 
(29.5.87). 
Lov av 12. juni 1987. 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1985 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 656-704 
(17.11.87). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distrikts-

veterinærer 
1111 4111 Veterinærinstituttet 
1112 Veterinære laboratorium 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1137 4137 Statens veterinære forsøksgård 

for småfe 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 

1987 på noen kapitler under Landbruks
departementet. (Kap. 1111 og 4111 Veteri
nærinstituttet.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 938, Innst. S. 48, S.tid. 
1632 (11.12.87). 

2. Interp. fra Age Hovengen om sentralise
ringen av landbrukets foredlingsanlegg. 
S.tid. 3093-3104 (28.4.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Inge Staldvik om et initiativ 

til forbud mot innførsel av hunderasen 
PitBull-terrier, S.tid. 1293-1294 (2.12.87). 

2. Sp.spm. fra Marit Nybakk om helseperso
nell som utfører medisinsk behandling av 
dyr, S.tid. 2096 (3.2.88). 

3. Gr.spm. fra Bente Bakke om håndhevelse 
av dyrevernloven, S.tid. 2536-2538 
(16.3.88). 

4. Sp.spm. fra OddbjØrn Hågård om en re
duksjon av veterinærkostnadene for bruk 
med stor avstand til veterinær, S.tid. 2987 
(20.4.88). 

5. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om nedlegging 
av slakteribedrifter og revurdering av 
bygningstekniske forskrifter og krav om 
EF -standard, S. tid. 2988-2989 (20.4.88). 

6. Sp.spm. fra Johan Buttedahl, framsatt av 
Oddbjørn Hågård om kjøp av studieplas
ser for veterinærer i Sverige og Storbri
tannia, S.tid. 3177-3178 (4.5.88). 

7. Sp.spm. fra Bente Bakke om at dyrevern
interessene blir representert i utvalget 
som behandler spørsmål vedrørende for
søk med dyr, S.tid. 3370 (18.5.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Landbruksdepartemen
tet. 
Budsjett-innst. S. 9, S.tid. 901-951 
(21.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1107 Fylkesveterinærer og distrikts-

veterinærer 
1111 4111 Veterinærinstituttet 
1112 Veterinære laboratorium 
1113 4113 Statens karantenestasjon 
1126 4126 Norges veterinærhøgskole 
1137 4137 Statens veterinære forsØksgård 

for småfe 

U. Alminnelige saker: 
l. Jordbruksoppgjøret 1988 - endringer i 

statsbudsjettet for 1988 og revidert bud
sjett for Statens Kornforretning m. m. 
(Reiseutgifter.) 
(Vedlegg: l. Referat fra møte mellom Sta
tens forhandlingsutvalg og Norges Bon
delags forhandlingsutvalg 2.-3. juni 1988. 
2. Referat fra møte mellom Statens og 
Norges Bondelags forhandlingsutvalg 
den 29. mai 1988. 3. Jordbruksavtale l. juli 
1988 - 30. juni 1990. 4. Protokoll fra for
handlingsmøte 29. mai 1988. 5. Jordbruks
oppgjøret 1988. Avsetninger for 1988-89 
fordelt på ulike poster. 6. Nye satser for 
produksjonstillegg, husdyr.) 
St.prp. 43, ref. S.tid. 1215, lnnst. S. 73, 
S.tid. 2035-2055 (16.12.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

2. Veterinærtjenesten på distrikts- og fylkes
nivå. 
St.meld. 9, ref. S.tid. 33, Innst. S. 190, 
S.tid. 3858-3874 (30.5.89). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Bente Bakke om de kommu

nale dyrevernnemnders ansvar for at dy
revernlovens bestemmelser blir overholdt, 
S.tid. 80-81 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å leg
ge den planlagte fiskehelseforvaltningen 
til Tromsø, S.tid. 493 (2.11.88). 

3. Sp.spm. fra Peter Angelsen om forvalt
ningen av en avgift på omsetning av vak
sine mot Hitra-syken på oppdrettsfisk, 
S.tid. 2532-2533 (d.2.89). 

4. Sp.spm. fra Bente Bakke om håndheving 
av dyrevernloven, S.tid. 3416 (3.5.89). 

5. Sp.spm. fra Bente Bakke om dyrevernin
teressene er representert i gransknings
kommisjonen for vurdering av påstande
ne i Odd Lindbergs rapport og film om 
norsk selfangst, S.tid. 3421-3422 (3.5.89). 

6. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om omgjøring 
av forbud mot å føre smolt og settefisk inn 
og ut av . Trøndelag og Møre og Romsdal 
fylkesveterinærområde, S.tid. 3969-3970 
(31.5.89). 

7. Sp.spm. fra Oddbjørn Hågård om Land
bruksdepartementet vil dekke skole
penger for veterinærstudenter i Storbri
tannia, S.tid. 3970 (31.5.89). 
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~DEREGÅENDESKOLER 

Omfatter bl.a.: AZlmene studieretninger, fagopplæring, gymnas, håndverksutdanning, sjØ
mannsskoler, yrkesskoler. 
Se også: LÆREMIDLER, LÆRERE, PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, UTDANNING, 
VOKSENOPPLÆRING. 

1985-86 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 Tilskudd til videregående opplæ

ring utenfor sektortilskuddet 
242 3242 Statens videregående skoler 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisn ing 
245 3245 Rådet for videregående 

opplæring 
249 Andre formål i den videregående 

skolen 

2. Endring av budsjettforslaget hva angår 
kap. 242 Statens videregående skoler. (Ny
bygg for Statens fagskole for fiskeindust
ri.) 
St.prp. l. Tillegg 13. Budsjett-innst. S. 12, 
S.tid. 1299-1407 (5.12.85). 

U. Alminnelige saker: 

l. Endringer i bevilgninger for budsjetter
minen 1985 på noen kapitler under Kirke
og undervisningsdepartementet. 
(Kap. 240 Tilskudd til vanlig undervis
ning i den videregående skolen.) 
St.prp. 33, ref. S.tid. 809, Innst. S. 53, S.tid. 
1596 (12.12.85). 

2. Interp. fra Sveinung Lunde om valg av 
mer enn ett fremmedspråk i grunnskolen 
og den videregående skolen. 
S.tid. 1976-1990 (7.2.86). 
(2 forslag fra Sveinung Lunde og Haakon 
Blankenborg oversendt Regjeringen, se 
REGJERINGEN OVERSENDT I.) 

3. Stimuleringstiltak for å bedre lærersi
tuasjonen i videregående skoler i Finn
mark. 
St.prp. 53, ref. S.tid. 2070, Innst. S. 122, 
S.tid. 2387-2402 (10.4.86). 
(2 forslag framsatt under debatten, l fra 
Ragnhild Queseth Haarstad bifalt, og l fra 
Ranja Hauglid oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT l.) 

4. Interp. fra Ingrid l. Willoch om å styrke 
matematikkundervisningen i grunnsko
len og den videregående skole. 
S.tid. 2512-2521 (28.4.86). 
(l forslag fra Ingrid I. Willoch oversendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 

5. Tilleggsbevilgning for 1986 under kap. 
241 Tilskudd til videregående opplæring, 
post 63 Tilskudd til sikkerhetsopplæring 
(for fiskere). 
St.prp. 64, ref. S.tid. 2336, Innst. S. 143, 
S.tid. 2768-2776 (20.5.86). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
241 Tilskudd til videregående opp

læring utenfor sektortilskudd 
249 Andre formål i den videregående 

skolen 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. frå Ranveig Frøiland om dispen
sasjon frå tilleggskrava for studiekompe
tanse for elevar ved Kvinnherad vidare
gåande skule, S.tid. 1277-1278 (4.12.85) 

2. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om hvordan 
ordningen med «papirpenger» i den vide-
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regående skolen skal praktiseres, S.tid. 
1566-1567 (11.12.85). 

3. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om fty
mekanikerutdanning i Nord-Norge, S.tid. 
1567-1568 (11.12.85). 

4. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
ventelistene for opptak som elever ved 
Statens skole for sikkerhetsopplæring i 
Sund, S.tid. 1860 (15.1.86). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om at frammøte 
på sesjon for gutter i videregående skoler 
blir registrert som fravær fra skolen, S. tid. 
1889-1890 (22.1.86). 

6. Sp.spm. frå Bjarne Kristiansen om å lem
pa på toll- og avgiftsreglane for å sikra 
brukt teknisk utstyr til den maritime vi
daregåande skulen i Bergen, S.tid. 2021 
(12.2.86). 

7. Sp.spm. frå Sigurd Verdal om et forsøk 
med rektor på åremål ved Kristiansand 
yrkesskole, S.tid. 2042 (19.2.86). 

8. Sp.spm. frå Nils O. Golten om unge som 
tek si utdanning innan fiskeoppdrett, 
men som pga. konsesjonsreglane er redde 
dei ikkje får arbeid, S.tid. 2061-2062 
(19.2.86). 

9. Sp.spm. fra Tora Houg om en ny linje, In
ternational Baccalaureate, ved enkelte 
videregående skoler, og som finansieres 
med offentlige midler, S.tid. 2086-2087 
(26.2.86). 

10. Sp.spm. frå Laila Kaland om fylkeskom
munane som ikkkje har pengar til å auke 
inntaket a'lJ elevar på spesielle vilkår, 
S.tid. 2087-2088 (26.2.86). 

11. Sp.spm. frå Laila Kaland om sikkerhets
opplæring for fiskarane i Møre og Roms-

dal ved Aukra vidaregåande skule, S.tid. 
2310-2311 (19.3.86). 

12. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
gjøre Finnmark til prøvefylke for lær
lingordninger i estetiske fag og husflids
fag, spesielt i samisk duodji, S.tid. 2408-
2409 (16.4.86). 

13. Sp.spm. fra Tora Houg om lesepliktsord
ningen i norsk med samfunnnsfag for 
voksne innvandrere og flyktninger, S.tid. 
2409 (16.4.86). 

14. Sp.spm. fra Ragna Berget Jørgensen om å 
opprette flymekanikerutdanning på An
denes fra høsten 1986, S.tid. 2866-2867 
(28.5.86). 

15. Sp.spm. fra Tora Houg om en reduksjon 
av timetallet på flere videregående kurs 
innen elektrofag fra 40 til 35 timer i uka 
fra skoleåret 1986/87, S. tid. 2867-2868 
(28.5.86). 

IV. Lovsaker: 

l. Lov om organisering av velferd for elever 
og studenter. 
(Vedlegg: I Høringsutkast av 22. mars 
1984 til loven. Il Vedtak fra Velferdskon
feransen på Kringsjå 4. mai 1984. 
Særskilt vedlegg: NOU 1976: 33 Velferd 
for elever og studenter. Leder Håva·rd 
Alstadheim.) 
Ot.prp. 3, ref. O.tid. 3, Innst. O. 30, O.tid. 
185-200 (8.4.86), Besl. O. 40, L.tid. 31 
(17.4.86). Lov av 9. mai 1986. 
(10 forslag framsatt i Odelstinget, 5 forslag 
fra Sveinung Lunde - bifalt, 5 forslag -ikke 
bifalt, 2 forslag framsatt i Lagtinget -beg
ge ikke bifalt.) 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 Tilskudd til videregående 

opplæring utenfor 
sektortilskuddet 

242 3242 Statens videregående skoler 
243 3243 Statens videregående skoler 

for spesialundervisning 
245 3245 Rådet for videregående opplæring 

249 Andre fonnål i den videregående 
skolen 

(l forslag fra Margit Hansen-Krone ved
tatt oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT 1.) 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 245, merutgifter i 
forbindelse med eksamensavvikling.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Forlengelse av tiltak for å bedre lærersi
tuasjonen i Nord-Norge (virkemiddelord
ningen) m.v. 
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St.prp. 21, ref. S.tid. 573, Innst.S. 73, S.tid. 
1823-1827 (16.12.86). 
(Jf. I, sak l, UTDANNING Il, sak 4.) 

3. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Kap. 241, lØnnstillegg til kvalifiserte 
lærere i Nord-Troms.) 
St.prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S . 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. (Språk
opplæring for flyktninger og asylsøkere, 
små grupper i lærlingskolene, opplæring i 
psykiatriske sykehus.) 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 

241 Tilskudd til videregående 
opplæring utenfor 
sektortilskuddet 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Lars Velsand om godkjen

ning av fagplan for 2-årig grunnkurs med 
folkemusikk ved Fagernes vidaregåande 
skole, S.tid. 32-33 (8.10.86). 

2. Sp.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om 
fremdriften av statens dykkerskole i Grot
vik i Fjell, S.tid. 57-58 (15.10.86). 

3. Sp.spm. fra Age Ramberg om å godkjenne 
praksis som husmor ved fastsettelse av 
lØnnsansiennitet for lærer med studieret
ning husholdningsfag, S.tid. 557-558 
(12.11.86). 

4. Sp.spm. fra Helga Haugen om at yrkessko
lene får de datamaskintypene som passer 
til deres formål, S. tid. 558-559 (12.11.86). 

5. Gr.spm. fra Margit Hansen-Krone om å 
heve tradisjonelle kvinneyrkers status 
ved utbygging av husholdningsfag, helse
og sosialfag i videregående skole, S. tid. 
815-817 (19.11.86). 

6. Gr.spm. fra Bjørn Erling Ytterhorn om å 
sikre relevant og effektiv utdannelse for 
utdanningssøkende fra den tredje verden, 
S.tid. 819-821 (19.11.86). 

7. Sp.spm. fra Kari Helliesen om plan og til
tak for å stimulere flere elever til å velge 
fransk i videregående skole, S.tid. 1931-
1932 (7 .1.87). 

8. Sp.spm. fra Peter Angelsen om søknad 
om å få godkjent undervisning i sikker
hetsopplæring ved Nordland Fiskarfag
skole på Gravdal, S .tid. 2007-2008 (21.1.87). 

9. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å endre regelverket om elevenes rett 
til å drive politisk aktivitet og annet orga-

nisasjonsarbeid på skolene, S.tid. 
2128-2129 (4.2.87). 

10. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å gi informasjon om AIDS ved skole
ne, S .tid. 2129-2130 (4.2.87). 

11. Sp.spm. fra Britt Harkestad om sikker
hetsopplæring for fiskarar, S.tid. 2130-
2131 (4.2.87). 

12. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om 2. bygge
etappe ved Statens fagskole for fiskein
dustri, S.tid. 2538-2539 (11.3.87). 

13. Sp.spm. fra Tora Houg om å hindre ned
legging av 150 klasser i videregående sko
le, S.tid. 2539-2540 (11.3.87). 

14. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om plasse
ring av prevensjonsautomatar på ung
domsskular og vidaregåande skular som 
ledd i bekjempelse av HIV, S.tid. 2574-
2575 (18.3.87). 

15. Sp.spm. fra Ingrid l . Willoch om at ord
ningen med vitnemål om bestått kurs i vi
deregående skole ikke lenger skal opp

. rettholdes, S.tid. 2645-2646 (25.3.87). 
16. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 

om forskrifter om fortrinnsrett til inntak i 
videregående skole, S.tid. 2940-2941 
(8.4.1987). 

17. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å prøve en ny struktur i studieretning 
håndverk- og industrifag, S.tid. 2941-2942 
(8.4.1987). 

18. Sp.spm. fra Dag Jostein Fjærvoll om opp
hør av yrkesjåføropplæringen på Melbu, 
s. tid. 2942-2943 (8.4.1987). 

19. Sp.spm. fra Oddvar J. Majala om den 
framtidige administrasjons- og styrings
ordning for de samiske videregående sko
lene, S.tid. 3094-3095 (6.5.1987). 

20. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å vente med å overføre til fylkeskom
munene landslinjer i verneverdige fag 
inntil NOU 1986:15 er behandlet, S.tid. 
3175-3176 (13.5.1987). 

21. Sp.spm. fra Sigurd Holemark om inn
taksstopp ved Vårli videregående skole, 
som er spesielt tilrettelagt for bevegelses
hemmede, S.tid. 3465-3466 (27.5.1987). 

22. Sp.spm. fra Solveig Torsvik om styrking 
og videreutvikling av forsøkene med 
APO-skoler, S.tid. 3467-3468 (27.5.1987). 

23. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om departe
mentets planer for Statens Sjøaspirant
skole i Borre, S.tid. 3651-3652 (3.6.87). 

24. Sp.spm. fra Thea Knutzen om opplæring i 
romteknologi ved Andøy videregående 
skole, S.tid. 3653 (3.6.87). 
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1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 Tilskudd til videregående 

opplæring utenfor sektor
tilskuddet 

242 3242 Statens videregående skoler 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisn ing 
245 3245 Rådet for videregående opplæring 
249 Andre formål i den videregående 

skolen 
(l forslag fra Hans J. Røsjorde vedtatt 
sendt Regjeringen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT I.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Bidrag til møte- og festsal ved Oslo Kate

dralskole. 
Innst. S. 3, S.tid. 84 (15.10.87). 

2. Interp. fra Ingrid I. Willoch om tiltak for å 
bevare og sikre gamle håndverksferdighe
ter, S.tid. 84-91 (15.10.87). 

3. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1987. (Kap. 242 og 3242 Sta
tens videregående skoler, kap. 245 og 3245 
Rådet for videregående opplæring.) 
St.prp. 28, ref. S.tid. 704, Innst. S. 36, 
S.tid. 1307-1308 (3.12.87). 

4. Landbruksfagskolenes struktur og plass i 
skolesystemet. (Overføring fra Landbruks
departementet til Kirke- og undervis
ningsdepartementet.) 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: 17 Land
bruksfagskolene. Leder Kristian Wibe. 
Vedlegg til innst.: l. og 2. Brev fra Land
bruksdepartementet til landbrukskomi
teen, datert 25.3.88 og 5.4.88. 3. Rundskriv 
F-39/88 fra Kirke og undervisningsdepar
tementet datert 12.4.88.) 
St.meld. 9, ref. S.tid. 31, Innst. S. 161, 
S.tid. 3119-3136 (3.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Age Ramberg om standpunkt

karakterer for l. og 2. klasse-elever i den 
videregående skolen, S.tid. 723 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Age Ramberg om når en kan 

vente godkjennelse av over 60 reviderte 
fagplaner for den videregående skolen, 
S.tid. 723-724 (18.11.87). 

3. Sp.spm. fra Ranveig Frøiland om krisen 
ved Statens dykkerskole i Bergen, S. tid. 
729-730 (18.11.87). 

4. Sp.spm. fra Kari Helliesen om lokalise
ring av Brannskolen, S.tid. 2051-2053 
(27.1.88). 

5. Sp.spm. fra Laila Kaland om brot på lær
lingkontraktar i frisørfaget, S.tid. 2053 
(27.1.88). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om at ka
rakterene skal være eneste grunnlag for · 
opptak ved de videregående skolene i Os
lo, S.tid. 2186-2187 (17.2.88). 

7. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om hva som 
kan gjøres for de elever som ikke får un
dervisning i den videregående skole fordi 
man ikke får lærere til å undervise på 
overtid, S. tid. 2256-2257 (24.2.88). 

8. Sp.spm. fra Ragnhild Queseth Haarstad 
om å sikre standpunktkarakterer, eksa
men og godkjent vitnemål for elevene, 
S.tid. 2510 (16.3.88). 

9. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om å sikre 
norsk deltakelse i Matematikkolympia
den, S.tid. 2615-2616 (23.3.88). 

10. Sp.spm. fra Brita Borge om å ta Fedje Tre
ningssenter i bruk i sikkerhetsopplæring 
for vestlandsfiskeme, S.tid. 2616-2617 
(23.3.88). 

11. Sp.spm. fra Kari Helliesen om en foreld
reaksjon ved Sandnes videregående skole 
som tar sikte på å opprette et privat fond 
som skal brukes i skolen, S.tid. 2888-2889 
(13.4.88). 

12. Sp.spm. fra Sigurd Verdal om sensor
mangelen og sløyfing av eksamen i side
målet i den vidaregåande skolen, S.tid. 
2974 (20.4.88). 

13. Sp.spm. fra Anneliese Dørum om god
kjenning av et lærlingopplegg for perso
nalet i barnehagene i Akershus, S. tid. 
2974-2975 (20.4.88). 

14. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om gjeste
elevsoppgjØr i de videregående skoler, 
S.tid. 3081-3082 (27.4.88). 

15. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om departe
mentets definisjon av «små» fag i de vide
regående skoler, S.tid. 3082-3083 (27.4.88). 

16. Sp.spm. fra Age Ramberg om et høyt an
tall elever i videregående skole som bare 
får vitnemål om fullført kurs, S.tid. 3345-
3346 (11.5.88). 

17. Sp.spm. fra Benn Eid issen om et planlagt 
landslinjetilbud i romteknolgi VK Il fra 
høsten 1988, S. tid. 3699-3700 (1.6.88). 
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18. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om Plus
skolen i Fredrikstad med skomakerlinje, 
men hvor elevene ikke får godkjent sko
len som full opplæring, S. tid. 3700-370 l 
(1.6.88). 

IV. Lovsaker: 
l. Endringar i lov av 15. mai 1964 nr. 2 om 

fagskulane i landbruket. (Hjemmel for 

tidsavgrenset unntak fra loven i forbin
delse med utviklingsvirksomhet og hjem
mel til å overføre skoler til annen lov 
m.m.) 
Ot.prp. 67, ref. O.tid. 557, lnnst. O. 70, 0.
tid. 714 (26.5.88), Besl. O. 87, L .tid. 99 
(2.6.88). Lov av 17. juni 1988. 
(Jf. Il, sak 4.) 

1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
240 Rammetilskudd til videregående 

opplæring 
241 Tilskudd til videregående 

opplæring utenfor sektor
tilskuddet 

242 3242 Statens videregående skoler 
243 3243 Statens videregående skoler for 

spesialundervisning 
245 3245 Rådet for videregående opplæring 
249 Andre formål i den videregående 

skolen 
(Jf. Il, 5.) 

2. Tilskott til ekstra elevplassar i vidaregå
ande skole. (Kap. 241 Tilskott til vidaregå
ande opplæring utanfor sektortilskottet.) 
St.prp. l. Tillegg 6, ref. S.tid. 796, Bud
sjett-innst. S. 12. Tillegg l, S.tid. 1678-
1757' 1783 (8.12.88). 

O. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgning for 1988 til flere elev

plasser i videregående skole. 
St.prp. 10, ref. S.tid. 33, Innst. S. 6, S.tid. 
351-357 (20.10.88). 

2. Endringer i bevilgninger m.v. under for
svarsbudsjettet for 1988. (Kap. 1760, 60 
Overføring til Troms fylkeskommune, Vi
deregående kurs i telematikk/radartek
nikk i Bardufoss.) 
St.prp. 24, ref. S.tid. 796, Innst. S. 27, S .tid. 
1092-1093 (24.11.88). 

3. Endringer i bevilgningene på visse kapit
ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Kap. 245 Rådet for vi
deregående opplæring.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 999, Innst. S. 50, S.tid. 
1677-1678 (8.12.88). 

4. Forslag fra Tora Aasland Houg om lovfes-

tet rett til treårig videregående opplæ
ring. 
Dok. 8:8, ref. S.tid. 1433, Innst. S. 166, 
S.tid. 3476-3481 (10.5.89) og vedtatt sendt 
Regjeringen. 

5. Forslag fra Borghild Røyseland og Kåre 
Gjønnes om opphevelse av inntaksstop
pen ved Kleivan videregående skole. 
(Vedlegg til innst.: Brev av 13. april 1989 
fra Kirke- og undervisningsdepartemen
tet ved statsråden til komiteen.) 
Dok. 8:32, ref. S.tid. 3031, lnnst. S. 185, 
S.tid. 3723-3731 (23.5.89). 
(2 forslag - ingen bifalt.) 
(Jf. l, 1.) 

6. Tilleggsbevilgning på kap. 287 under Kir
ke- og undervisningsdepartementet for 
1989. (Førstegangsopplæring i Oslo for 
voksne på videregående skoles område. 
Kirke- og undervisningskomiteen innstil
ler på statlig overtakelse av Voksengym
naset Hegdehaugen.) 
St.prp. 88, ref. S.tid. 3311, lnnst. S. 181, 
S.tid. 3731-3742 (23.5.89). 
(Jf. neste sak.) 

7. Framlegg frå Lars Gunnar Lie og Ragn
hild Queseth Haarstad om å oppretthalde 
vaksengymnaset Hegdehaugen i Oslo. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3292, lnnst. S . 181, 
S.tid. 3731-3742 (23.5.89) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. forrige sak.) 

8. Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra 
elevplasser i videregående skole. 
St.prp. 112, ref. S.tid. 3650, Innst. S. 253, 
S.tid. 4431-4434 (12.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Kari Helliesen om tidligere 

elevopptak til videregående skole neste 
år, S.tid. 85-86 (12.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kari Helliesen om innføring 
av reklame som inntektskilde i den videre
gående skole, S.tid. 86 (12.10.88). 
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3. Sp.spm. fra Gunnar Fatland om å få fly
teknisk opplæring verifisert og godkjent 
av Luftfartsverket, S. tid. 413-414 
(26.10.88). 

4. Sp.spm. fra Steinar Eriksen om godkjen
nelse av utdannelse ved Statens Fagskole 
for Fiskeindustri som grunnlag for opptak 
ved FiskerihØgskolen i Tromsø, S.tid. 788-
789 (16.11.88). 

5. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om un
dervisning ved lærerjravær i de videre
gående skolene, S.tid. 789 (16.11.88). 

6. Sp.spm. fra Gudmund Restad om innfø
ring av egenandeler på skoleskyss i videre
gående skole, S.tid. 791 (16.11.88). 

7. Sp.spm. fra Lars Gunnar Lie om avvik
ling av skriftleg avgangsprøve pga. at læ
rarar nektar å vere sensorar, S. tid. 791-792 
(16.11.88). 

8. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om sam
ordning av dykkaropplæringa med verk
semda til NUTEC, S.tid. 792-793 (16.11.88). 

9. Sp.spm. fra Age Ramberg om det forelig
ger planer om å oppløse Rådet for videre
gående opplæring og Grunnskolerådet, 
S.tid. 1010 (23.11.88). 

10. Sp.spm. fra Reidun Andreassen om pro
blemer med å få utvekslingsstudenter 
plassert i videregående skole, og likeledes 
norske studenter som etter et studieår 
skal tilbake til norske skoler, S.tid. 2231 
(11.1.89). 

11. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om hva som 
kan gjøres for å styrke matematikkunder
visningen i norsk skole, S. tid. 2305-2306 
(18.1.89). 

12. Sp.spm. fra Gudmund Restad om nedleg
ging av et stort antall klasser i videre
gående skoler slik at tusenvis av ungdom
mer kan bli gående arbeidsledige, S.tid. 
2307-2308 ( 18.1.89). 

13. Sp.spm. fra Ingrid I. Willoch om de peda
gogiske opplegg Oslo Private Gymnas 
har planer om godt kan gjennomføres i 
den vanlige offentlige videregående sko
le, S.tid. 2433 (25.1.89). 

14. Sp.spm. fra Laila Kaland om at 16-
åringar frå hausten av skal prioriterast 
særskilt ved inntak til dei vidaregåande 
skulane og dei reaksjonar dette har skapt i 
høve til 17 -åringane som ikkje fekk noko 
skuletilbod i fjor, S.tid. 2433-2434 (25.1.89). 

15. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om ned
leggelse av Kleivan videregående skole 
fra l. august 1989, S.tid. 2434-2435 
(25.1.89). 

16. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Heg
dehaugen voksengymnas som er truet av 
nedleggelse, S.tid. 2504 (1.2.89). 

17. Sp.spm. fra Laila Kaland om å gjera stu
dieretning for husflids- og estetiske fag til 

eit fullstendig treårig tilbod, S.tid. 2504-
2505 (1.2.89). 

18. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om endring 
av inntaksforskriftene til videregående 
skole for å prioritere de yngste søkerne, 
S.tid. 2506 (1.2.89). 

19. Sp.spm. fra Hans J. RØsjorde om for
lengelse av avtalen med Vårli skole, S.tid. 
2558-2559 (8.2.89). 

20. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om Oslo 
skolestyres søknad på vegne av Stovner 
videregående skole om adgang til å starte 
en 2-årig naturfaglinje, S.tid. 2627-2628 
(15.2.89). 

21. Sp.spm. fra Kari Helliesen om hva statsrå
den vil gjøre for at engelskfaget ikke skal 
svekkes som følge av Veierød-modellen, 
S.tid. 2628-2629 (15.2.89). 

22. Sp.spm. fra Borghild Røyseland om inn
taksstopp ved Kleivan videregående sko
le, S. tid. 2629-2630 (15.2.89). 

23. Sp.spm. fra Ingrid l. Willoch, framsatt av 
Astrid Nøklebye Heiberg om forslag til ny 
fagplan i norsk for den videregående sko
le, S.tid. 2729 (22.2.89). 

24. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om hvilke 
fagplaner kan ventes godkjent og iverk
satt i år for å bedre lærlingetilbudet til 
jenter, S.tid. 2806 (8.3.89). 

25. Sp.spm. fra Eli A rn.stad om en kostnads
fordeling i sentralinitierte forsøk innen
for håndverk, industrifag, handels- og 
kontorfag i videregående skole med en 
høy egenandel på fylkene, S.tid. 2876-2877 
(15.3.89). 

26. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å la 
Statens Treningssenter for Skipsmanøv
rering i Trondheim få fortsette i statlig re
gi, slik at bl.a. loser kan få trening i føring 
av store skip, S.tid. 3157 (12.4.89). 

27. Sp.spm. fra Jan Helge Jansen om AIDS
informasjon til elever ved videregående 
skoler, S.tid. 3770-3771 (24.5.89). 

28. Sp.spm. fra Bente Bakke om fortsatt 
landbruksutdanning ved Haga Jord
bruksskole, S.tid. 3776 (24.5.89). 

29. Sp.spm. fra Sverre Mauritzen, framsatt av 
GunnbjØrg Agotnes om en vurdering av 
renseanlegg for avløpsvann fra brannfelt i 
forbindelse med lokalisering av Norges 
Brannskole, S.tid. 3777-3778 (24.5.89). 

30. Sp.spm. fra Margit Hansen-Krone om 
etablering av forsøk med 3-årige løp in
nen helse- og miljøfag og i estetiske fag og 
husflidsfag i videregående skole, S.tid. 
3977-3978 (31.5.89). 

31. Sp.spm. fra Berit Brørby Larsen om gjes
teelevavtale mellom to fylker for å sikre 
ungdom plass i nabofylkers videregående 
skoler, S.tid. 3979-3980 (31.5.89). 

32. Sp.spm. fra Siri Frost Sterri om plasse-
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ring av nytt anlegg for Norges Brannskole, 
S.tid. 3980-3981 (31.5.89). 

IV. Lovsaker: 
l. Oppheving av lov av 15. mai 1964 nr. 2 om 

fagskulane i landbruket og endringar i 
lov av 14. juni 1985 nr. 73 om tilskot til pri
vate grunnskular og private skular som 
gjev vidaregåande opplæring ( privatsku
lelova). (Integrering av landbruksfagsko
lene i det videregående skoleverket.) 
Ot.prp. 70, ref. O.tid. 366, Innst. O. 64, 0.-

tid. 488-489 (20.5.89), Besl. O. 87, L. tid. 66 
(25.5.89). Lov av 16. juni 1989. 

2. Endringer i lov 21. juni 1974 nr. 55 om vi
deregående opplæring og i lov 23. mai 
1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidsli
vet. (Samordning av lovene og tilpassing 
til gjeldende lov om fylkeskommuner.) 
Ot.prp. 61, ref. O.tid. 328, Innst. O. 69, 0.
tid. 490-499 (23.5.89), 
(l forslag fra Ingrid I. Willoch pva. H, KrF 
og Sp om at lovforslaget ikke bifalles, ble 
vedtatt.) 
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VITENSKAP 

Omfatter bl.a.: Det norske meterologiske institutt, forskning, forskningsråd, Instituttgruppa for 
samfunnsforskning (IN AS), Nansenfondet, Norsk Utenrikspolitiske Institutt (NUPI). 
Se også: HØGSKOLER, KULTUR, UNIVERSITET. 

1985-86 
I. 8udsjet~-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S .tid. 1079-1158 
(2.12.85). 
Budsjett-kap.: 

920 Norges teknisk-naturvitenskape
lige forskningsråd 

922 StØtte til forskningsinstitutter og 
utviklingsprogrammer 

930 3930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor for 

oppginnere 
1840 Forskning m.v. i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 

2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S .tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
356 3356 Det norske meteorologiske insti

tutt 
357 3357 Værskip i Nord-Atlanteren 
360 Tilskudd til NAVF 
361 Nordisk samarbeidstiltak innen 

forskning og hØgre utdanning 
363 3363 Norsk utenrikspolitisk institutt 
364 3364 Instituttgruppa for samfunns-

forskning 
365 3365 Institutt for anvendt sosialviten-

skapelig forskning 
367 Europeiske vitenskaplige sam-

a rbeidstittak 
368 Tilskudd til andre vitenskapelige 

formu! 

U. Alminnelige saker: 

l. Forslag fra Hallvard Bakke, Anneliese Dø
rum, Carl l. Hagen, Gunnar Halvorsen, 
Kari Helliesen, Arent M. Henriksen, Sig
bjørn Johnsen, Inger Pedersen og Tom 

Thoresen oversendt fra Odelstinget: «De 
forskningsformål som nå får overført mid
ler fra tippeoverskuddet skal kompense
res for endringe11- i tippenøkkelen og for 
eventuell nedgang i tippeomsetningen på 
grunn av Lotto, gjennom ordinære bevilg
ninger over statsbudsjettet» . 
S.tid. 1881 (21.1.86). og oversendt Regje
ringen. 

2. Valg av 2 medlemmer med varamedlem
mer til Rådet for Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt. 
Innst. S . 102, S.tid. 2210 (13.3.86). 

3. Samtykke til tiltredelse av en overens
komst av 10. mai 1973 om opprettelse av 
Det europeiske laboratorium for moleky
lærbiologi. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) St.prp. 84, 
ref. S .tid. 2857, Innst. S. 207, S.tid. 3103 
(10.6.86). (Jf. sak 4.) 

4. Tillegg til lØyvinga på statsbudsjettet for 
1986 i samband med norsk medlemskap i 
Det europeiske laboratorium for moleky
lærbiologi (EMBL). 
St.prp. 83, ref. S.tid. 2856, Innst. S . 217, 
S.tid. 3116 (10.6.86). (Jf. sak 3.) 

5. Valg av et medlem og et varamedlem til 
styret for N ansenfondet og dermed for
bundne fond. 
Innst. S. 186, S.tid. 3135 (12.6.86). 

6. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
920 Norges Teknisk-Naturvitenskape

lige Forskningsråd 

7. Suppleringsvalg av et medlem og et vara
medlem av rådet for Norsk Utenrikspoli
tisk Institutt. 
Innst. S. 194, S.tid. 3474 (18.6.86). 
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m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tora Houg om teknologiavta
lene mellom selskaper og forskningsinsti
tusjoner som fører til at staten betaler ut
giftene for disse gjennom skattereglene, 
S.tid. 250 (30.10.85). 

2. Sp.spm. fra Magnar C. Huseby om byg
geplaner for Norges Branntekniske La-

boratorium i Trondheim, S.tid. 2010-2011 
(12.2.86). 

3. Sp.spm. fra Kari Garmann om å sikre 
personvern ved dataregistrering, S.tid. 
2057 (19.2.86). (Trukket tilbake) 

4. Sp.spm. fra Tora Houg om å Øke bevilg
ningen til Alternativ Framtid, S.tid. 2792 
(21.5.86). (Trukket tilbake). 

1986-87 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
356 3356 Det norske meteorologiske institutt 
357 3357 Værskip i Nord-Atlanteren 
360 Tilskudd til forskningsråd 
363 3363 Norsk utenrikspolitisk institutt 
364 3364 Instituttgruppa for 

samfunnsforskning 
365 3365 Institutt for anvendt 

sosialvitenskapelig forskning 
367 Europeiske vitenskaplige 

samarbeidstiltak 
368 Tilskudd til andre vitenskapelige 

formål 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 
(4.12.86). 
Budsjett-kap.: 
920 Norges teknisk-naturviten

skapelige forskningsråd 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
930 3930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor for 

oppfinnere 
1840 Forskning m .v. i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
3. Endringer vedrørende kap. 930 og 3930, 

Statens teknologiske institutt (STI). 
St.prp. l. Tillegg 10, ref. S.tid. 981, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1427-1499 (4.12.86). 

n. Alminnelige saker: 
l. Tilleggsbevilgninger for 1986 under kap. 

930 og 3930, Statens teknologiske institutt 
(STI). 

St.prp. 33, ref. S.tid. 981, Innst. S. 34, S.tid. 
1499 (4.12.86). 

2. Samtykke til inngåelse av avtale mellom 
Norge og Den europeiske romorganisa
sjon (ESA) om Norges tiltredelse til Den 
europeiske romorganisasjons Konven
sjon med tilhørende betingelser og vilkår. 
(Vedlegg: Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) 
St.prp. 8, ref. S.tid. 29, Innst. S. 31, S.tid. 
1572-1574 (9.12.86). 
(l forslag ikke bifalt.) 

3. Norsk romvirksomhet. 
(Særskilt vedlegg: NOU 1986: l Norsk 
romvirksomhet. Leder Finn Lied.) 
St.meld. 13 ref. S.tid. 43, Innst. S. 102, 
S.tid. 2578-2595 (19.3.87) 

4. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. 
(Vedlegg: 3. Utkast til vedtekter for STI. 
Særskilt vedlegg: NOU 1984:19 STI- Sta
tens teknologiske institutt. Leder Nils
Emil Johannessen.) 
St.prp. 86, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 191 
(ikke-beh.), S.tid. 3477-3478 (27.5.87). 

5. Miljøvernforskning. 
(Vedlegg: l. Oversikt over dagens miljø
vernforskning. 2. Miljøvernforskningens 
organisering.) 
St.meld. 49, ref. S.tid. 2999, Innst. S. 226, 
S.tid. 3661-3705 (4.6.87). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

6. Forslag fra Marie Brenden på vegne av so
sialkomiteen oversendt fra Odelstinget 
25. mai 1987: «Stortinget ber Regjeringen 
legge frem en melding til Stortinget om 
etiske retningslinjer for forskning og ut
vikling av bioteknologi og geneteknoZogi. 
Denne melding skal både legge opp til en 
etisk debatt om retningslinjer og foreslå 
lovgivning for forskningsmiljøer innenfor 
samfunnsområder som er involvert. 
S.tid. 3926 (10.6.87) og vedtatt. 
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m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Morten Steenstrup om banke

nes forskningsfinansiering, S.tid. 2004-
2005 (21.1.87). 

2. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om etiske ret
ningslinjer for vitenskapelige forsøk med 
dyr, S.tid. 2015-2016 (21.1.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar G. Huseby om omor
ganisering av INKO-tjenesten og veiled
ningstjenesten fra STI, S.tid. 2069-2070 
(28.1.87). 

4. Sp.spm. fra Kjell Helland om å gi bedrif
ter anledning til å trekke 25 % av Øk
ningen i forskningsbudsjettet direkte på 
skatten, S.tid. 2126-2127 (4.2.87). 

5. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 
når byggearbeidene for Statens teknolo
giske institutt i Nittedal blir satt i gang, 
S.tid. 2331-2332 (18.2.87). 

6. Sp.spm. fra Ingrid Nylund om å invitere 
Stortinget til en debatt om geneforskning 
og bioteknologi, S. tid. 3646 (3.6.87). 

1987-88 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12: S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
356 3356 Det norske meteorologiske institutt 
357 3357 Værskip i Nord-Atlanteren 
360 Tilskudd til forskningsråd 
363 3363 Norsk utenrikspolitisk institutt 
364 3364 Instituttgruppa for samfunns-

forskning 
365 3365 Institutt for sosialforskning 
367 Europeiske vitenskapelige 

samarbeidstiltak 
368 Tilskudd til andre vitenskapelige 

formål 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Industridepartementet og 
Olje- og energidepartementet. 
(Vedlegg til Budsjett-innst.: 3. Brev av 
23.11.87 fra Industridepartementet til ko
miteen vedr. sveiseteknisk senter i Mo i 
Rana.) 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 
(4.12.87). 
Budsjett-kap.: 
920 Norges teknisk-naturviten

skapelige forskningsråd 
922 Støtte til forskningsinstitutter og 

utviklingsprogrammer 
924 Romvirksomhet 
930 3930 Statens teknologiske institutt 
931 Statens veiledningskontor for 

oppfinnere 
1840 Forskning mv i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
(Jf. sak 4.) 

3. Norges deltakelse i ESAs ARIANE-5 og 
COLUMBUS-programmer. Endring av 

bevilgningsforslaget for 1988 under kap. 
924, Romvirksomhet. 
St.prp. l. Tille!{g 13, ref. S.tid. 934, Bud
sjett-innst. S. 8, S.tid. 1403-1465 (4.12.87). 
(Jf. Ill, sak 4) 

4. Endring av departementsstrukturen. Ut
videlse av Industridepartementet til Næ
ringsdepartement. (Kap. 922 Støtte til 
forskningsinstitutter og utviklingspro
grammer.) 
St.prp. l. Tillegg 12, ref. S.tid. 934-937, 987, 
Budsjett-innst. S. 2. Tillegg 3, S.tid. 1837-
1848 (16.12.87). 
(Jf. sakene 2 og 3.) 

5. Saldering av statsbudsjettet medregnet 
folketrygden 1988. (Kap. 332, tilskudd til 
grunnforskning og forskerutdannelse og 
kap. 920 NTNF.) 
St.prp. l. Tillegg 15, ref. S.tid. 1568, Bud
sjett-innst. S. Il (salderingsinnstillingen), 
S.tid. 1869-1949 (salderingsdebatt 
17.12.87). 
(2 forslag fra Ole Gabriel Ueland bifalt.) 

O. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgninger for budsjetter

minen 1987 på noen kapitler under Kul
tur- og vitenskapsdepartementet. (Kap. 
367, norsk deltaking i internasjonale 
forskningsinstitusjoner/-program.) 
St.prp. 34, ref. S.tid. 938, Innst. S. 37, S.tid. 
1308 (3.12.87). 

2. Veiledningstjenestens virksomhet og or
ganisering. 
(Vedlegg: l. Sammendrag av «arbeids
grupperapport vedrørende den offentlige 
veiledningstjeneste overfor industrien i 
Nord-Norge». 2. Sammendrag av hørings
uttalelser. 3. Utkast til vedtekter for STI. 
4. Kommentarer til omorganiseringen av 
veiledningstjenesten til varehandelen i 
distriktene. Særskilt vedlegg: NOU 1984: 
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19 STI - Statens teknologiske institutt. 
Leder Nils-Emil Johannessen.) 
St.prp. 86 (1986-87), ref. S.tid. 2999 (1986-
87), Innst. S. 39, S.tid. 1610-1630 (10.12.87). 
(2 forslag, hvorav l ikke bifalt og l fra Tora 
Aasland Houg vedtatt sendt Regjeringen -
se REGJERINGEN OVERSENDT.) 

3. Interp. fra Ingrid Nylund om genteknolo
giens fØlger for jordbruks- og distriktspoli
tikken m.v. 
S.tid. 2241-2252 (18.2.88). 
(2 forslag henholdsvis fra Ingrid Nylund 
og Kåre Gjønnes vedtatt sendt Regjerin
gen - se REGJERINGEN OVERSENDT 
1.) 

4. U-landsorientert utviklingsforskning. 
(Vedlegg: Andre lands organisering av 
støtte til utviklingsforskning og forsk
ningsbistand.) · 
St.meld. 42, ref. S.tid. 3002, Innst. S. 203 
(ikke-beh.), S.tid. 3395 (20.5.88). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Magnar Sortåsløkken om of

fentliggjØring av en innstilling avgitt av 
Kontrollutvalget for rekombinant DNA
forskning, S.tid. 285-286 (28.10.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å bruk 
sivile tjenestepliktige med relevant kom
petanse i forskningssektoren, S.tid. 546-
547 (11.11.87). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
melding om etiske retningslinjer for 
forskning og utvikling av bio-og gentekno
logien, S.tid. 2007 (20.1.88). 

4. Sp.spm. fra Reidar Due om nei til norsk 
deltakelse i Hermesprosjektet, S.tid. 2118-
2119 (10.2.88). 

5. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om et 
forskningsprosjekt om sammenhengen 

mellom livsstil og samfunnsøkonomi, 
S.tid. 2265-2266 (24.2.88). 

6. Sp.spm. fra Anne Enger Lahnstein om 
avslag på søknad om økonomisk støtte til 
gruppe ved Universitetet i Trondheim 
som vil forske om selvmord og selvmords
forsøk, S.tid. 2268-2269 (24.2.88). 

7. Sp.spm. fra Ernst WroZdsen, framsatt av 
Gunn Vigdis Olsen-Hagen om å sikre den 
regionale komite for medisinsk forsk
ningsetikk ressurser til å drive forskning, 
S.tid. 2508-2509 (16.3.88). 

8. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å styrke psy
kiatrisk forskning, S.tid. 2617-2618 
(23.3.88). 

9. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om vur
dering av norsk forskning på bioteknolo
gisk område, S.tid. 2869 (13.4.88). 

10. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om en 
fagsjef ved Meteorologisk Institutt som er 
heden om å seia opp stillinga si på grunn 
av diverse værmålingar han har gjort i 
samband med hovudflyplassaka, S.tid. 
2871-2872 (13.4.88). 

11. Sp.spm. fra Magnar SortåslØkken om en 
melding om de etiske sidene ved biotek
nologi og genforskning, S.tid. 2892 
(13.4.88). 

12. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om NTH
forskning omkring veksthormongenet i 
laks, S.tid. 2896-2897 (13.4.88). 

13. Sp.spm. fra Arent M. Henriksen om å be
skytte norsk landbruk mot adgang til å ta 
patent på genteknoZogisk framstilte dyr 
og planter, S.tid. 2897-2898 (13.4.88). 

14. Sp.spm. fra Solveig Sollie, framsatt av 
Borghild Røyseland om et utvalg som skal 
utrede etiske retningslinjer for biotekno
logisk og genteknologisk forskning, S.tid. 
2986 (20.4.88). 
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1988-89 
I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 
vedkommende N æringsdepaTtementet 
og Olje- og energidepartementet. 
Budsjett-innst. S. 8, S.tid. 1573-1654 
(6.12.88). 
Budsjett-kap.: 
920 3920 Norges teknisk-naturviten

skapelige forskningsråd 
924 Romvirksomhet 
931 Statens veiledningskontor for 

oppfinnere 
945 International Union of Geological 

Science 
1840 Forskning mv i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten 
2. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kultur- og vitenskapsde
partementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
356 3356 Det norske meteorologiske institutt 
357 3357 Værskip i Nord-Atlanteren 
360 Tilskudd til forskningsråd 
363 3363 Norsk utenrikspolitisk institutt 
364 3364 Instituttgruppa for samfunns-

forskning 
365 3365 Institutt for sosialforskning 
367 Europeiske vitenskapelige 

samarbeidstiltak 
368 Tilskudd til andre vitenskapelige 

formål 

n. Alminnelige saker: 
l. Bevilgning på statsbudsjettet 1988, Kap. 

922, post 74 (ny), Tilskudd til fransk-nors
ke samarbeidsprosjekter innen teknologi. 
(Fransk-Norsk Stiftelse (FNS).) 
St.prp. 5, ref. S.tid. 33, Innst. S. 13, S.tid. 
497-500 (2.11.88). 

2. Samtykke til tiltredelse av Konvensjon av 
11. oktober 1973 om opprettelse av Det eu
ropeiske senter for middels-lange vær
varsler. 
(Vedlegg: Konvensjonen 11. oktober 1973 
med tillegg og protokoll. (Engelsk tekst 
og norsk oversettelse).) 
St.prp. 3, ref. S.tid. 34, Innst. S. 22, S.tid. 
772 (10.11.88). 

3. Diverse endringer på statsbudsjettet for 
1988 under Næringsdepartementet. (Kap. 
3930 Statens teknologiske institutt- redu
serte inntekter.) 
St.prp. 29, ref. S.tid. 998, Innst. S. 68, S.tid. 
2059 (16.12.88). 

4. U -landsorientert utviklingsforskning. 
(Vedlegg: Andre lands organisering av 

støtte til utviklingsforskning og forsk
ningsbistand.) 
St.meld. 42 (1987-88), ref. S.tid. 3002 (1987-
88), Innst. S. 76, S.tid. 2126-2133 (19.12.88). 

5. Forslag fra Kjell Magne Bondevik, Kåre 
Gjønnes, Britt Harkestad og Solveig Sol
lie om retningslinjer for gen/bioteknologi. 
Dok. 8:10, ref. S.tid. 1784, lnnst. S. 99, 
S.tid. 2752-2772 (23.2.89). 
(Jf. Ill, sakene 8, 9 og 10.) 

6. Samtykke til tilslutning til en konvensjon 
av 16. desember 1988 om bygging og drift 
av Det europeiske synkrotronstrålean
legg. (ESRAF - Norsk tilslutning gjennom 
NORDSYNC.) 
(Vedlegg: l. Konvensjonen i engelsk tekst 
med norsk oversettelse. Il. Sluttakt fra 
diplomatkonferansen om opprettelse av 
et europeisk synkrotronstråleanlegg. Ill. 
Avtale vedrørende NORDSYNC.) 
St.prp. 77, ref. S.tid. 3151, Innst. S. 158, 
S.tid. 3436-3437 (3.5.89). 

7. Valg av et medlem og et varamedlem til 
styret for Nansenfondet og de dermed for
bundne fond. 
Innst. S. 173, S.tid. 3595 (19.5.89). 

8. Statsministerens redegjørelse om ret
ningslinjer for gen/bioteknologi, S.tid. 
3696-3703 (23.5.89), S.tid. 3987-4023 (debatt 
2.6.89.). 
( 4 forslag alle fra Kjell Magne Bondevik 
pva. KrF, Sp og SV, hvorav l om oppnev
ning av en bio- og genteknologinemnd 
ble bifalt, l oversendt Regjeringen og 2 
ikke bifalt.) 

9. Forskning. 
St.meld. 28, ref. S.tid. 2826, Innst. S. 228, 
S.tid. 4035-4057 (5.6.89). 

10. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og Det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap på området medi
sin- og helseforskning. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 109, ref. S.tid. 3695, Innst. S. 220, 
S.tid. 4337 (9.6.89). 

11. Samtykke til inngåelse av en samarbeids
avtale mellom Norge og det Europeiske 
Økonomiske Fellesskap om en plan for å 
stimulere det internasjonale samarbeid 
og den internasjonale utveksling som er 
nødvendig for europeiske vitenskapelige 
forskere (SCIENCE). 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse.) 
St.prp. 121, ref. S.tid. 3835, Innst. S. 248, 
S.tid. 4337 (9.6.89). 

12. Tilleggsbevilgning til statens andel i ny-
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bygg for Medisinsk Teknisk Forsknings
senter i Trondheim. St.prp. 130, ref. S.tid. 
4103, lnnst. S. 266, S.tid. 4429-4431 
(12.6.89). 

13. Næringspolitikk. (Rapport om forsk-
nings- og utviklingsnettet Norge 
(FUNN).) 
St.meld. 53, ref. S.tid. 3649, Innst. S. 285, 
S.tid. 4736-4783 (15.6.89). 
(22 forslag, hvorav 20 ikke bifalt og 2 sendt 
Regjeringen, henholdsvis fra Ranja Haug
lid m.fl. og fra Ole Gabriel Ueland pva. 
KrF og Sp - se REGJERINGEN OVER
SENDT 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Eirin Faldet om fortsatte me

teorologiske målinger på Hurum, S.tid. 
413 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Kjellbjørg Lunde om repre
sentasjon i rammeplanutvalet for forsk
ningsprosjektet «Kystøkologi i Nord-Nor
ge«, S.tid. 756 (10.11.88). 

3. Sp.spm. fra Hanna Kvanmo, framsatt av 
KjellbjØrg Lunde om å sørge for at sekre
tariatet for forskningsprosjektet «Kyst
Økologi i Nord-Norge» blir plassert i Trom
sø, S.tid. 758-759 (10.11.88). 

4. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om når den be
budede stortingsmelding om bioteknologi 
og genforskning kommer, S.tid. 1021 
(23.11.88). 

5. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om forsøk i 
norske forskningsmiljØ med overføring 
av genet for mennesket sitt veksthormon 
til befrukta lakseegg, S.tid. 1668 (7.12.88). 

6. Sp.spm. fra Solveig Sollie om hvem som 
har det koordinerende og kontrollmessi
ge ansvar for gen-/bioteknologisk forsk
ning, S.tid. 2206-2207 (11.1.89). 

7. Sp.spm. fra Grete Knudsen om en rapport 
om bioteknologiske oppfinnelser og drøf
ting av de etiske problemer ved patente
ring av liv før behandling i Nordisk Råd, 
S.tid. 2212-2213 (11.1.89). 

8. Spørsmål ved møtets slutt fra Kjell Magne 
Bondevik til handelsministeren om for
slag fra EF-kommisjonen til direktiv om 
patent på kunstig utviklede egenskaper 
ved liv, S.tid. 2469-2475 (26.1.89). 
(Jf. sakene 9 og 10 og Il, sak 5.) 

9. Sp.spm. fra Kjell Magne Bondevik om pa
tentrettigheter i Norge innenfor gentekno
Logien som blant annet omfatter mennes
kegener, S.tid. 2519-2520 (8.2.89). 
(Jf. sakene 8 og 10 og Il, sak 5.) 

10. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om Den euro
peiske patentkonvensjons artikkel 53 om 

·patentering av plantesorter eller dyrear
ter, S.tid. 2527-2528 (8.2.89). 
(Jf. sakene 8 og 9 og Il, sak 5.) 

11. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om patentering 
av gener er forenlig med Regjeringens 
program og bidrag til en bærekraftig ut
vikling i utviklingslandene, S.tid. 2792-
2793 (8.3.89). 

12. Sp.spm. fra Kåre Gjønnes om manglende 
representasjon fra Rådet for funksjons
hemmede i ptvalg for bio- og genteknologi 
(Etikkutvalget), S.tid. 3038 (5.4.89). 
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VOKSENOPPLÆRING 

Omfatter bl.a.: Brevskoleloven, fjernundervisning, fo~kehØgskolelaven, opplysningsorganisasjo
nene, Voksenpedagogisk institutt. 
Se også: DISTRIKTSHØGSKOLER, GRUNNSKOLE, HØGRE UTDANNING, HØGSKOLER, 
PRIVATSKOLER, SPESIALSKOLER, STUDIEFINANSIERING, UNIVERSITET, UTDAN
NING, VIDEREGÅENDE SKOLER. 

1985-86 

I. Budsjett-saker: 

l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1986 
vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1299-1407 
(5.12.85). 
Budsjett-kap.: 
270 Folkehøgskoler 
280 Voksenopplæringsrådet og Brev-

skolerådet 
282 Voksenpedagogisk institutt 
283 3283 Norsk fjernundervisning 
285 Voksenopplæring for flyktninger 

- innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det offent
liges ansvar 

286 Voksenopplæring i opplysnings
organisasjonene 

287 Annen voksenopplæring 
289 Brevundervisning 

n. Alminnelige saker 

l. Endringer på statsbudsjettet 1986. (Regje
ringen Brundtlands innstrammingspak
ke.) 
St. prp. 89, ref. S.tid. 2943, Innst. S. 256, fi
nansdebatt S.tid. 3357-3457 (17.6.86). 
Budsjett-kap.: 
286 Voksenopplæring i opplysnings

organisasjonene 

m. Spørsmål: 

l. Sp.sprn. frå Agnes Reiten om utbetaling 
av statstilskott til folkehØgskular, S.tid. 
481-482 (13.11.85) 

2. Sp.spm. fra Tove Kari Viken om skjevhet 
i fordeling· av studieinstruktørstillinger 
mellom studieorganisasjonene, S.tid. 888-
889 (27.11.85). 

3. Sp.spm frå Rikard Olsvik om å betre elev
tilgangen til folkehØgskolane, S.tid. 2085-
2086 (26.2.86). 

4. Sp.spm. fra Eirin Faldet om norskunder
visning for fremmedspråklige utdannel
sessøkende i folkehØgskolene, S.tid. 2448-
2449 (23.4.86). 

1986-87 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1987 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet. 

!il 

Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1171-1265 
(1.12.86). 
Budsjett-kap.: 
270 FolkehØgskoler 
280 Voksenopplæringsrådet og 

Brevskolerådet 

282 3282 
283 3283 
285 

286 

287 
289 

Voksenpedagogisk institutt 
Norsk fjernundervisning 
Voksenopplæring for flyktninger
innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentlige ansvar 
Voksenopplæring i opplysnings
organisasjonene 
Annen voksenopplæring 
Brevundervisning 
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n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1986. (Kap. 270, tilskudd til 
jotkehøyskoler, kap. 285 Voksenopplæring 
for innvandrere og flyktninger, kap. 289 
Brevundervisning.) 
St.prp. 42, ref. S.tid 981, Innst. S. 30, S.tid. 
1265-1266 (1.12.86). 

2. Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 
1987. (Voksenopplæring for innvandrere 
og flyktninger.) 
St. prp. 70, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 157, 
S.tid. 3195-3223 (14.5.87). 

3. Forslag fra Tora Houg datert 19. mars 1987 
om opptak av u-landsstudenter i norske 
folkehøgskoter. 
Dok. 8:19, ref. S.tid. 2696, Innst. S. 167, 
S.tid 3382-339.0 (22.5.87). 

4. Endringer på statsbudsjettet 1987. 
(Vedlegg til innst.: Mindretallsforslag.) 
St.prp. 101, ref. S.tid. 3343, Innst. S. 261, 
S.tid. 4160-4212 (12.6.87). 
Budsjett-kap.: 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Houg om manglende for

skrifter i lov om voksenopptæring, bl.a. til 
§ 3, S.tid. 1989-1990 (14.1.87). 

2. Sp.spm. frå Lars Gunnar Lie om å avgren
sa opptaket av utdanningssøkjande ut
tendingar ved norske folkehøgskular 
S.tid 2646-2648 (25.3.87). 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1988 

vedkommende Kirke- og undervisnings
departementet og Kultur- og vitenskaps
departementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1308-1402 
(3.12.87). 
Budsjett-kap.: 
270 FolkehØgskoler 
280 Voksenopplæringsrådet og 

Brevskolerådet 
282 Voksenpedagogisk institutt 
283 3283 Norsk fjernundervisning 
285 Voksenopplæring for flyktninger, 

innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentliges ansvar 

286 Voksenopplæring i opplysnings
organisasjonene 

287 Annen voksenopplæring 
289 Brevundervisning 

n. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Tilskudd til folkehøy
skoler.) 
St.prp. 129, ref. S.tid. 3596, Innst. S. 288, 
S.tid. 4257- 4259 (10.6.88). 

ill. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Svein Alsaker om at departe

mentet har nektet fornyet godkjennelse av 
Carl Fr. Wisløffs bok «Det kristne livet» 
som brevkurs, S.tid. 724-726 (18.11.87). 

2. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om en 
gruppe u-landsstudenter fra Svanvik fol
kehøgskole som ble stoppet ved grensen 
til Sverige da de ikke hadde visum, S.tid. 
1284-1285 (2.12.87). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å opp
rettholde voksenopplæringstilbudet ved 
voksengymnasene i Oslo, S. tid. 2090 
(3.2.88). 

4. Sp.spm. fra Svein Alsaker om revurdering 
av avslaget om godkjennelse av Carl Fr. 
Wisløffs bok «Det kristne livet» som brev
kurs, S.tid. 3699 (1.6.88). 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Kirkedepartementet. 
Budsjett-innst. S. 12, S.tid. 1678-1783 
(8.12.88). 
Budsjett-kap.: 
270 Folkehøgskoler 
280 VoksenopplæringSTådet og Brev

skolerådet 
282 3282 
283 3283 
285 

286 

Norsk Voksenpedagogisk institutt 
Norsk fjernundervisning 
Voksenopplæring for flyktninger, 
innvandrere og andre særlige 
målgrupper innenfor det 
offentliges ansvar 
Voksenopplæring i opplysnings-
organisasjonene 

287 Annen voksenopplæring 
289 Brevundervisning 

(2 forslag bifalt, henholdsvis fra Ingrid I. 
Willoch pva. H og KrF og fra Lars Gunnar 
Lie pva. H, KrF og Sp.) 
(Jf. Il, 4.) 

U. Alminnelige saker: 
l. Endringer i bevilgningene på visse kapit

ler under Kirke- og undervisningsdepar
tementet for 1988. (Kap. 285 Voksenopp
læring for flyktninger, innvandrere m.v.) 
St.prp. 32, ref. S.tid. 999, Innst. S. 50, S.tid. 
1677-1678 (8.12.88). 

2. Tilleggsbevilgning på kap. 287 under Kir
ke- og undervisningsdepartementet for 
1989. (Førstegangsopplæring i Oslo for 
voksne på videregående skoles område. 
Kirke- og undervisningskomiteen innstil
ler på statlig overtakelse av Voksengym
naset Hegdehaugen.) 

St.prp. 88, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 181, 
S.tid. 3731-3742 (23.5.89). 
(Jf. neste sak.) 

3. Framlegg frå Lars Gunnar Lie og Ragn
hild Queseth Haarstad om å oppretthalde 
vaksengymnaset Hegdehaugen i Oslo. 
Dok. 8:38, ref. S.tid. 3292, Innst. S. 181, 
S.tid. 3731-3742 (23.5.89) og vedlagt proto
kollen. 
(Jf. forrige sak.) 

4. Endring i bevilgningen på kap. 270 under 
Kirke- og undervisningsdepartementet 
for 1989. (Arbeidsmarkedsmidler til folke
høgskoler.) 
St.prp. 89, ref. S.tid. 3311, Innst. S . 177, 
S.tid. 3743-3745 (23.5.89). 
(Jf. I, 1.) 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om å ska

pe mer rettferdighet i voksenopplærings
tilbudet, S. tid. 1343 (30.11.88). 

2. Sp.spm. fra Karin Lian om voksenopplæ
ringen i den videregående skolen, S.tid. 
1670-1671 (7.12.88). 

3. Sp.spm. fra Tora Aasland Houg om Heg
dehaugen voksengymnas som er truet av 
nedleggelse, S.tid. 2504 (1.2.89). 

4. Sp.spm. fra Laila Kaland om det kan ko
me i gang kurs for jt.Skeopdrettarar om ut
danning i administrasjon og rekneskap, 
S.tid. 2877-2878 (15.3.89). 

5. Sp.spm. fra Eirin Faldet om å styrke ut
danningstilbudet for hjemmehjelpere, 
s. tid. 3375 (26.4.89). 
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ØKONOMISK SAMARBEID 

Omfatter bl.a.: Fellesmarkedet (EF, EEC), handelsavtaler, Internasjonal Bank for gjenreising og 
utvikling (Verdensbanken), Internasjonalt pengefond, Ny Økonomisk verdensordning (NØV), 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid (OECD). 
Se også: EFTA (FRIHANDELSFORBUNDET), FN, INTERNASJONALT SAMARBEID, NOR
DISK SAMARBEID, TRAKTATER, UTENRIKSSAKER. 

1985-86 

O. Alminnelige saker: 

l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (EF -samarbeidet, Eureka
samarbeidet, GATT-forhandlinger.) S.tid. 
1269-1276 (4.12.85), utenriksdebatt S.tid. 
1483-1563 (9.12.85). 

2. Samtykke til at Norge deltar i en spesiell 
kapitaløkning i Den internasjonale bank 
for gjenreisning og utvikling (Verdens
banken). 
St.prp. 2, ref. S.tid. 47, Innst. S. 61, S.tid. 
1588-1589 (12.12.85). 

3. Endringer i tolltariffen som følge av Spa
nias og Portugals medlemskap i EF fra l. 
januar 1986. 
St.prp. 54, ref. S.tid. 2082, Innst. S. 107, 
S.tid. 2109 (27.2.86). 

4. Samtykke til tilslutning til Hvetehandels
konvensjonen 1986, og Matvarehjelpskon
vensjonen 1986. 
(Vedlegg: Konvensjonene i engelsk tekst 
med norsk oversettelse.) St.prp. 81, ref. 
S.tid. 2637, Innst. S. 163, S.tid. 2916 
(2.6.86). 

5. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Forholdet til EF, forholdet 
mellom EF og EFTA.) 
S.tid. 3063-3070 (9.6.86), utenriksdebatt 
S.tid. 3270-3354 (16.6.86). 

m. Spørsmål: 

l. Sp.spm. fra Tore A. Liltved om å forhindre 
at EF-kommisjonen fatter urettmessige og 
skadelige tiltak overfor norske silisium
karbid-produsenter, S.tid. 2796-2797 
(21.5.86). 

1986-87 

O. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (U-landenes gjeldsbyrde, FNs 
finansielle krise, handlingsplan for en ny 
økonomisk verdensordning.) 
S.tid. 983-990 (26.11.86), utenriksdebatt 
S.tid. 1341-1425 (3.12.86). 

2. Samtykke til ratifikasjon av tilleggsproto
koller, m.v. til Norges avtaler med Det Eu
ropeiske Økonomiske Fellesskap og Det 
Europeiske Kull- og Stålfellesskap i til
knytning til Portugals og Spanias tiltre
delse til De Europeiske Fellesskap fra l. ja
nuar 1986. 

(Vedlegg: Tilleggsprotokoll på engelsk og 
norsk.) 
St.prp. 15, ref. S.tid. 334, Innst. S. 32, S.tid. 
1572 (9.12.86). 

3. Samtykke til ratifikasjon av Den interna
sjonale kakaoavtale, 1986. 
(Vedlegg: Avtalen i engelsk tekst med 
norsk oversettelse og oversikt over eks
portlandene.) 
St.prp. 50, ref. S.tid. 1266, Innst. S. 53, 
S.tid. 1574 (9.12.86). 

4. Stortingets samtykke til ratifikasjon av 
internasjonal konvensjon om harmonisert 
varebeskrivelse og klassifiseringssystem, 
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utferdiget i Brussel 14. juni 1983, med til
hørende endringsprotokoll av 24. juni 
1986. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 66, ref. S.tid. 2695, Innst. S. 146, 
S.tid. 3195 (14.5.87). 

5.lnternasjonale valutaforhold og verksem
da i Det internasjonale valutafondet. 
(Vedlegg: l. Medlemslandas kvotar, net
totrekk (dvs. utestående lån) og reserve
posisjon i Valutafondet pr. 30. april 1986. 
Valutamengdene til Valutafondet pr. 30. 
april 1986. 2. Medlemslandas kjØp av valu
ta og spesielle trekkrettar frå IMF i regn
skapsåret 1985/86. 3. Medlemslandas 
gjenkjØp av valuta i rekneskapsåret 
1985/86. 4. Felles nordisk innlegg på års
møtet i valutafondets og verdensbankens 
råd i Seoul, Sør-Korea, 9. oktober 1985 ved 
finansminister Palle Simonsen, Dan
mark. 5. Felles nordisk innlegg på årsmø
tet i valutafondet og verdensbankens råd 
i Washington D.C. l. oktober 1986 ved fi
nansminister Kjell-Olaf Feldt.) 
St.meld. 60, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 219 
(ikke-beh.), S.tid. 3769 (4.6.87). 

6. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjØrelse. (Verdenskommisjonen for 
miljØ og utviking, verdensøkonomien, 
u-landenes gjeldsproblemer og råvare
spørsmål, boikotten av Sør-Afrika.) 
S.tid. 3499-3507 (1.6.87), utenriksdebatt 
S.tid. 3861-3916 (9.6.87). 

7. Enkelte handelspolitiske spørsmål. (Inter
nasjonaliseringen av norsk næringsliv.) 
(Vedlegg: l . Ministererklæringen fra Pun
ta del Este om ny forhandlingsrunde i 
GATT. 2. Luxembourg-erklæringen av 9. 
april 1984. 3. Sammendrag av Abraham
sen-utvalgets høringsuttalelser.) 

St.meld. 63, ref. S.tid. 3440, Innst. S. 215 
(ikke-beh.), S.tid. 3927 (10.6.87). 

8. Norge, EF og europeisk samarbeid. 
(Vedlegg: l. Den europeiske enhetsakt. 2. 
Organisasjonskart over EFs institusjoner. 
3. Forkortelser brukt i meldingen.) 
St.meld. 61, ref. S.tid. Innst. S. 245 (ikke
beh.), S.tid. 3928 (10.6.87). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Thor-Eirik Gulbrandsen om 

Europaparlamentets valg av egen dele
gasjon for Norge, S. tid. 2327 (18.2.87). 

IV. Lovsaker: 
l. A . Kjøpslov 

B. Lov om samtykke til ratifikasjon av 
FN -konvensjonen om kontrakter for in
ternasjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 
1980. 
(Vedlegg: l. Justisdepartementets hØ
ringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallelloppstil
ling av bestemmelsene i gjeldende kjøps
lov, NU 1984:5, proposisjonen og FN-kon
vensjonen. 3. Parallelloppstilling av de se
neste nordiske lovutkast. 4. FN -konven
sjonen 11. april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp, engelsk og fransk autentisk 
tekst og med norsk oversetting. 5. lnbe
retning om FN-konferanse i Wien 10. 
mars - 11. april 1980 om internasjonale lø
sørekjøp. 6. Notat august 1980 av profes
sor Erling Selvig om Retten til oppfyllelse 
etter internasjonal og nordisk kjøpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjøpsloven. Sær
skilte vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om 
kjøp. Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 
Nordiska køplagar.) 
Ot.prp. 80, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og utsatt. 

1987-88 

l. Budsjett-saker: 
l. Tollavgifter for 1988. 

Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1549-1554 
(7.12.87). 

Il. Alminnelige saker: 
l. Utenriksministerens utenrikspolitiske re

degjørelse. (Global økonomi og mangel på 
internasjonalt lederskap, EF-samarbei
det, kursfallet på New York-børsen.) 
S.tid. 1265-1274 (2.12.87), utenriksdebatt 
S.tid. 1689- 1768 (15.12.87). 

2. Internasjonale valutaforhold og verksem
da i Det internasjonale valutafondet. 
(Vedlegg: l. Medlemslandas kvotar, net
totrekk (dvs. utestående lån) og reserve
posisjon i Valutafondet pr. 30. april 1986. 
Valutamengdene til Valutafondet pr. 30. 
apri11986. 2. Medlemslandas kjøp av valu
ta og spesielle trekkrettar frå IMF i regn
skapsåret 1985/86. 3. Medlemslandas 
gjenkjøp av valuta i regnskapsåret 
1985/86. 4. Felles nordisk innlegg på års
møtet i valutafondets og verdensbankens 
råd i Seoul, Sør-Korea, 9. oktober 1985 ved 
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finansminister Palle Simonsen, Dan
mark. 5. Felles nordisk innlegg på årsmø
tet ivalutafondet og verdensbankens råd i 
Washington D.C. l. oktober 1986 ved fi
nansminister Kjell-Oluf Feldt.) 
St.meld. 60 (1986-87), ref. S.tid. 3440 (1986-
87), Innst. S. 100, S.tid. 2276-2285 (25.2.88). 
(l forslag - ikke bifalt.) 

3. Økning av Norges kapitalinnskudd i Den 
internasjonale bank for gjenreising og ut
vikling (Verdensbanken). 
(Vedlegg: l. Kapitalen i Den internasjona
le bank for gjenreising og utvikling og 
Norges andel i kapitalen. 2. Oversikt over 
fordeling av nye aksjer under kapitalØk
ningen.) 
St.prp. 91, re.f. S.tid. 3068, Innst. S. 231, 
S.tid. 3673-3674 (31.5.88). 

4. Forslag fra representanten Anders Talle
raas på vegne av Høyre oversendt fra 
Odelstinget 24. mai 1988: «Regjeringen 
anmodes om å fremlegge en vurdering for 
Stortinget om hvordan planene om et fritt 
fungerende indre marked i EF vil innvir
ke på det norske forsikringsmarked, og 
hvordan norske selskaper best mulig kan 
møte denne nye konkurransesituasjo
nen.>> 
S.tid. 3718 (2.6.88) og vedtatt sendt Regje
ringen. 

5. Norge, EF og europeisk samarbeid. 
(Vedlegg til st.prp.: l. Den europeiske en
hetsakt. 2. Organisasjonskart over EFs 
institusjoner. 3. Forkortelser brukt i mel
dingen. Vedlegg til innst.: Utdrag av notat 
av 12.4.88 utarbeidet av Utenriksdeparte
mentet.) 
St.meld. 61 (1986-87), ref. S.tid. 3784 (1986-
87), Innst. S. 244, S.tid. 3880-3923, 3931-
3956 (7 .6.88). 
(2 forslag, henholdsvis fra Johan Butte
dahl og Carl I. Hagen - begge sendt Regje
ringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT I.) 
(Jf. neste sak og sak 7.) 

6. Enkelte handelspolitiske spørsmål. (Nor
ge, EF og europeisk samarbeid.) 
St.meld. 63 (1986-87), kap. 3.2., ref. S.tid. 
3440 (1986-87), Innst. S. 244, S.tid. 3880-
3923, 3931-3956 (7.6.88). 
(Jf. forrige sak og neste sak.) 

7. Enkelte handelspolitiske spørsmål. (Inter
nasjonalisering av norsk næringsliv.) 
(Vedlegg til st.prp.: l. Ministererklæ
ringen fra Punta del Este om nyforhand-

lingsrunde i GATT. 2. Luxembourg
erklæringen av 9. aprill984. 3. Sammend
rag av Abrahamsen-utvalgets høringsutta
lelser. Vedlegg til innst.: Utdrag av notat 
av 12.4.88 utarbeidet av Utenriksdeparte
mentet. Jf. NOU 1985: 35 Vurdering av 
den offentlige forvaltning i det eksportf
remmende arbeid. Utvalgsleder Egil Ab
rahamsen.) 
St.meld. 63 (1986-87), unntatt kap. 3.2, ref. 
S.tid. 3440 (1986-87), Innst. S. 253, S.tid. 
3880-3923, 3931-3956 (7.6.88). 
(Jf. forrige sak.) 

m. Spørsmål: 
l. Gr.spm. fra Peter Angelsen om informa

sjon overfor EFs besluttende organer 
vedr. norsk selfangst, S .tid. 2633- 2635 
(23.3.88). 

2. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om en utta
lelse av den norske ambassadør i Brussel 
om Norges forhold til EF, S. tid. 3070-3071 
(27.4.88). 

IV. Lovsaker: 
l. A. Kjøpslov. B. Lov om samtykke til ratifi

kasjon av FN-konvensjonen om interna
sjonale løsørekjØp, vedtatt 11. april 1980. 
(Vedlegg til Ot.prp.: l . Justisdepartemen
tets høringsbrev 6. mars 1985. 2. Parallel
loppstilling av bestemmelsene i gjelden
de kjøpslov, NU 1984: 5, proposisjonen og 
FN- konvensjonen. 3. Parallelloppstilling 
av de seineste nordiske lovutkast. 4. FN
konvensjonen 11. april 1980 om interna
sjonale løsørekjøp, engelsk og fransk au
tentisk tekst og med norsk oversetting. 5. 
Innberetning om FN-konferanse i Wien 
10. mars - 11 april 1980 om internasjonale 
løsørekjøp. 6. Notat august 1980 av profes
sor Erling Selvig om Retten til oppfyllelse 
etter internasjonal og nordisk kjØpsrett. 7. 
Notat oktober 1981 av professor Birger 
Stuevold Lassen om Tredjemanns opp
havsrett som mangel i kjØpsloven. Sær
skilt vedlegg: NOU 1976: 34 Lov om kjøp. 
Leder Karsten Gaarder. NU 1984: 5 Nor
diska køplager. Vedlegg til innst.: l. Notat 
av 11.2.88 fra Forbrukerrådet til komiteen. 
2. Brev av 4.3.88 fra departementet til ko
miteen.) 
Ot.prp. 80 (1986-87), ref. O.tid. 3, Innst. O. 
51, O.tid. 457-485 (26.4.88), Besl. O. 65, 66, 
L.tid. 70-71 (3.5.88). Lov av 13. mai 1988. 
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1988-89 

I. Budsjett-saker: 
l. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1989 

vedkommende Finansdepartementet. 
Budsjett-innst. S. 6, S.tid. 1094-1124 
(25.11.88). 
Budsjett-kap.: 
1637 EF, indre marked 
(Jf. STATSBUDSJETTET l, sak 34) 

2. Tollavgifter for 1989. 
Budsjett-innst. S. 16, S.tid. 1844-1848 
(12.12.88). 

n. Alminnelige saker: 
l. Samtykke til ratifikasjon av Den interna

sjonale Naturgummiavtale 1987, vedtatt i 
Geneve 20. mars 1987. 
(Vedlegg: Overenskomsten i engelsk 
tekst med norsk oversettelse.) 
St.prp. 42, ref. S.tid. 1215, Innst. S. 70, 
S.tid. 1951 (15.12.88). 

2. Utenriksministerens utenrikspolitiske re
degjørelse. (EF/EFTA-samarbeidet.) 
Ref. S.tid. 2233-2243 (13.1.89), S.tid. 2311-
2354, 2360-2392 (utenriksdebatt 19.1.89). 

3. Redegjørelse om EFTA/EF av handelsmi
nisteren. S.tid. 3354-3359 (26.4.89), S.tid. 
3484-3574 (debatt 11.5.89.) 
(3 forslag - ingen bifalt.) 

4. Fremskyndet generell tollavvikling over
for Spania. 
St.prp. 84, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 168, 
S.tid. 3596 (19.5.89). 

5. Nedsettelse av tollsatsene for tropiske 
produkter som ledd i GATT-forhandlinge
ne under Uruguay-runden. 
(Vedlegg: Tropiske produkter. Spesielle 
tilbud fra Norge. Midtveis i Uruguay-run
den.) 
St.prp. 85, ref. S.tid. 3311, Innst. S. 169, 
S.tid. 3596-3597 (19.5.89). 

6. Statsministerens redegjørelse om ret
ningslinjer for gen-/bioteknologi, S. tid. 
3696-3703 (23.5.89), S.tid. 3987-4023 (debatt 
2.6.89.). 
( 4 forslag alle fra Kjell Magne Bondevik 
pva. KrF, Sp og SV, hvorav l om oppnev
ning av en bio- og genteknologinemnd 
ble bifalt, l oversendt Regjeringen og 2 
ikke bifalt.) 

7. Opprettelse av midlertidige stillinger (4 
år) som sendemann I (ambassadør) og 
kontorfunksjonær ved delegasjonen i Ge
neve. 
St.prp. 99, ref. S.tid. 3461, Innst. S. 209, 
S.tid. 4336-4337 (9.6.89). 

8. Internasjonale valutaforhold og verksem
da i Det internasjonale valutafondet. 

(Vedlegg: l. Medlemslandas kvoter, netto 
trekk og reserveposisjon i Valutafondet i 
1988. 2.-3. Medlemslandas kjØp av valuta 
og spesielle trekkrettar 1987/88. 4.-5. Fel
les nordisk innlegg på årsmøtet i Ver
densbankens råd i Washington D.C. i 1987 
og Vest-Berlin i 1988.) 
St.meld. 44, ref. S.tid. 3233, Innst. S. 270, 
S.tid. 4902 (16.6.89). 

m. Spørsmål: 
l. Sp.spm. fra Mona Røkke, framsatt av Eva 

Finstad om EFs lavspenningsdirektiv og 
sikkerhetsegenskapene ved elektriske 
husholdningsapparater i relasjon til bar
neulykker, S.tid. 400-401 (26.10.88). 

2. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om statsmi
nisterens uttalelse om at «miljøhensyn ta
ler for EF-medlemskap«, S. tid. 1001 
(23.11.88). 

3. Sp.spm. fra Magnar SortåsZØkken om EF
tilpasning som fører til at krav om mer
king av lØsemidler og kreftfremkallende 
stoffer blir mindre strenge, S.tid. 1009 
(23.11.88). 

4. Sp.spm. fra Bjarne Kristiansen om ulov
leg kopiering av Trio Ving sitt Ving Card 
og arbeidet med å hindre piratkopiering, 
S.tid. 2229 (11.1.89). 

5. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om Norges 
EF-ambassadørs kritikk av Regjeringens 
politikk overfor EF, S.tid. 2278-2279 
(18.1.89). 

6. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Verdens
banken som vil gi lån til rasering av sko
ger og indianerområder i Brasil, S.tid. 
2545-2546 (8.2.89). 

7. Sp.spm. fra Ingeborg Botnen om offent
liggjøring av Norges stemmegivning i for
bindelse med utbyggingsprosjekter fi
nansiert av Verdensbanken, S.tid. 2546-
2547 (8.2.89). 

8. Sp.spm. fra Brita Borge om statsråden 
kan garantere at norske bistandsmidler 
ikke vil bli brukt til å finansiere ødeleggel
se av tropisk regnskog i Brasil, S.tid. 2547 
(8.2.89). 

9. Sp.spm. fra KjellbjØrg Lunde om eksport 
av selungeskinn frå Noreg til England og 
Frankrike, og EF sitt importforbod, S.tid. 
2614-2615 (15.2.89). 

10. Sp.spm. fra Kåre GjØnnes om Regje
ringens forhandlingsopplegg og opptre
den overfor GATT i forbindelse med Uru
guay-runden og importvern for jordbru
ket, S.tid. 2623 (15.2.89). 

11. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om statsmi
nisteren ville støttet utkastet til slutter-
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klæring fra EFTA-toppmøtet som Uten
riksdepartementet formulerte, S.tid. 2787-
2788 (8.3.89). 

12. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Uten
riksdepartementets utenriksøkonomiske 
avdeling overtrådte sine instrukser da de 
formulerte utkastet til sZutterklæring fra 
EFTA-toppmøtet, S.tid. 2788-2789 (8.3.89). 

13. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om når og 
på hvilken måte Regjeringen har fått støt
te i Stortinget til å føre en politikk i EFTA 
i tråd med innholdet i utkastet til sZutter
klæring formulert av Utenriksdeparte
mentet, S.tid. 2789 (8.3.89). 

14. Sp.spm. fra Marit Nybakk om å tilgodese 
forbrukersiden med· midler til forskning 
om teknisk standardisering og sertifise
ring i forbindelse med tilpasning til EFs 
indre marked, S.tid. 2803 (8.3.89). 

15. Sp.spm. fra Johan ButtedahZ om en analy
se av konsekvensene en skatte- og av
giftsharmonisering med EF vil ha for 
norsk offentlig sektor og vår fordelings
politikk, S.tid. 2868-2869 (15.3.89). 

16. Sp.spm. fra Theo Koritzinsky om Jern
verkskonsernets investering i et trådval
severk i EF-Landet Danmark og nedleg
ging av arbeidsplasser i Norge, S.tid. 3160-
3161 (12.4.89). 
(Jf. neste sak og sak 20.) 

17. Sp.spm. fra Marit Nybakk om stortings
vedtaket om nedleggelse av Christiania 
Spigerverk og jemverkskonsemets inve
steringer i et trådvalseverk i Danmark, 
S.tid. 3161-3162 (12.4.89). 
(Jf. forrige sak) 

18. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om stopp 
i import av fabrikktrålarar frå Noreg til 
USA er i strid med GATT-regelverket, 
S.tid. 3368 (26.4.89). 

19. Sp.spm. fra Per-Kristian Foss om import
tillatelse for hermetiske grønnsaker fra 
Zimbabwe, S.tid. 3377 (26.4.89). 

20. Sp.spm. fra Carl Fr. Lowzow om etable
ring av et felles trådvalseverk for de fire 
nordiske land og la en representant for 
Nydalen være med på forhandlingene, S. 
tid. 3757-3758 (24.5.89). 
(Jf. sakene 16 og 17.) 

21. Sp.spm. fra Johan Buttedahl om endring 
av forskrifter pga. harmonisering med 
EFs regelverk, S.tid. 3936-3937 (31.5.89). 

22. Sp.spm. fra Magnus Stangeland om ein 
studie av omfanget av subsidiar til skips
byggingsindustrien innan EF, S.tid. 3948-
3949 (31.5.89). 

23. Sp.spm. fra Inge Staldvik om tilpasning 
til EFs indre marked og merking av gifti
ge og helsefarlige stoffer, S. tid. 3952-3953 
(31.5.89). 
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Stikkordregister 

AAN-kontorene (Alternativ til abort i Norge), 
budsjett- se SVANGERSKAP (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

ADM-traktaten- se NATO (POLITISKE SPM) 
(1986-87) Il, 3; UTENRIKSSAKER (1985-
86) Il, 3; (1986-87) Il, l, 6 og 7; (1986-87) Ill, 
16; (1987-88) Il, l. 

Abonnentlån, budsjett - se FORBRUKERSA
KER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) l, l. 

Abort brukt som doping- se IDRETI (1987-88) 
Ill, 3. (1987 -88) Il, l. 

- opplysninger om forebyggende tiltak - se 
SVANGERSKAP (1987-88) Il, l. 

- press fra barnefaren- se SVANGERSKAP 
(1987-88) Ill, 10. 

- tiltak overfor aldersgruppen 15-24 år - se 
SVANGERSKAP (1987-88) Ill, 9. 

Abortfilmen •Eclipse of Reason», distribusjon av 
-se KUNST (1987-88) Ill, 4. 

- motinformasjon til - se SVANGERSKAP 
(1987-88) Ill, 6. 

Abortloven, aksjonar mot - se SVANGER
SKAP (1985-86) Ill, 8. 

- spørsmål om selektiv abort- se SVANGER
SKAP (1988-89) Ill, 6. 

- praktisering av- se SVANGERSKAP (1986-
87) Il, l. 

Abortmøte, bruk av smørsyre av demonstran
ter- se SVANGERSKAP (1988-89) Ill, 2. 

Abortpille, forslag om forbud mot- se SVAN
GERSKAP (1988-89) Il, 2. 

- utprøving av - se SVANGERSKAP (1988-
89) Ill, 5. 

Abortrate, norsk - se SVANGERSKAP (1988-
89) Ill, l. 

Abortsøkende kvinner, ulovlige aksjoner mot 
se RETTSVESEN (1987-88) Ill, 3. 

Abrahamsen, Egil, utvalgsleder- se DEPARTE
MENTER (1987-88) l, 13. 

Abrahamsen-utvalget, høringsuttalelser - se 
EFTA (1986-87) Il, 2; ØKONOMISK SAM
ARBEID (1987-88) Il, 7. 

ACE IDGH-stasjoner, nedleggelse av - se FOR
SVAR (1987-88) Il, 11. 

Adgangskontrollsystem - se PERSONVERN 
(1988-89) Il, l. 

Administrasjonsstyret i Stortinget - se STOR
TINGETS ADMINISTRASJON (1985-86) 
Il, 2 og 6; (1986-87) Il, l. 

Adopsjon, forlengelse av retten til permisjon og 
stønadsperioden ved - se FAMILIE (1986-
87) IV, l. 

- forskjellsbehandling av foreldre ved - se 
FAMILIE (1985-86) Ill, 7. 

- fødsels- og omsorgspenger ved - se FOL
KETRYGD (1985-86) IV, l. 

- lov om- se FAMILIE (1985-86) IV, 3. 
- omsorgspenger i beregningsgrunnlaget for 

dagpenger - se FOLKETRYGD (1987-88) 
IV, 5. 

- omsorgspenger ved og bidragsforskudd til 
enslig adoptant - se FAMILIE (1987 -88) IV, 
l. 

- skattefritak for utgifter ved -se FAMILIE 
(1988-89) Ill, 2. 

- utvidelse av stønadsperioden ved - se FA
MILIE (1988-89) IV, l. 

Adopsjonskontor, Statens, budsjett - se FAMI
LIE (1987 -88) l, 2; (1988-89) I, 2. 

Advokatenes honorarsatser- se RETTSVESEN 
(1986-87) l, l. 

Advokater for asylsøkere, honorarer til - se 
RE'ITSVESEN (1987-88) Ill, l. 

Afasi, språkopplæring og bruk av EDB som 
hjelpetiltak - se SPRAK (1988-89) Ill, 2. 

Afghanistan, asylsøkere fra- se INNVANDRE
RE (1988-89) Ill, 8 og 23. 

- flyktningehjelp - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Il, 2 og 6. 

- nødhjelp - se UTVIKLINGSHJELP (1987-
88) Il, 10. 

- observatørstatus i FN- se FN (1986-87) Il, 6. 
Afghanistan-konflikten - se UTENRIKSSA

KER (1985-86) Il, 3; (1986-87) Il, l; (1987-88) 
Il, l. 

AFP - se Avtalefestet pensjon. 
AFIS-tjeneste (informasjonstjeneste for flyge

re) - se LUFTFART (1987 -88) Il, 3. 
- ved Røros Lufthavn- se LUFTFART (1988-

89) Ill, l. 
Afrika, ekstraordinære tiltak i det sørlige - se 

UTVIKLINGSHJELP (1986-87) I, l. 
- FNs spesialsesjon- se FN (1986-87) Il, 8. 
- humanitært hjelpearbeid- se UTENRIKS-

SAKER (1988-89) Il, 2. 
- tiltak for den tørkerammede del - se UT

VIKLINGSHJELP (1985-86) I, 2. 
Aftenpostens database, konsesjon for- se PER

SONVERN (1986-87) Il, l. 
Agder ingeniør- og distriktshøgskole - se DIS

TRIKTSHØGSKOLER (1985-86) I, l. 
Agder musikkonservatorium - se KUNST (1985-

86) I, 2. 
Agder teknisk-industrielle kompetansesenter 

(ATIK) - se FORURENSNING (1985-86) Il, 
l. 

Agrotekniker-kurs, informasjon til fylkene om
se LANDBRUK (1988-89) Ill, 17. 

Ahmed, Nazir- se BILLIGHETSERSTATNIN
GER (1986-87) Il, l. 

AIDS, alternativ annonsekampanje i Vårt 
Land- se PRESSE (1986-87) Ill, 3. 

- definisjon som kjønnssykdom - se SYK
DOMMER (1986-87) Ill, 2. 

- handlingsplan mot - se J.i"OLKEHELSE 
(1986-87) I, 2; (1986-87) Il, 2. 

- epidemien - se HELSEVESEN (1987 -88) Il, 
7. 

- informasjon ved skolene - se LÆREMID
LER (1986-87) Ill, 4; VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1986-87) Ill, 10; (1988-89) Ill, 27. 

- informasjonskampanje i Finnmark - se 
SYKDOMMER (1987 -88) III, l. 

- informasjonskampanje mot - se SYKDOM
MER (1986-87) Ill, 19. 

- kriminalisering av horekunder som tiltak 
mot - se SYKDOMMMER (1986-87) Ill, 10. 
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- oppsigelsesvern og frykt for - se SYKDOM
MER (1986-87) Ill, 8 og 9. 

- prevensjonsautomatar på skoler - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1986-87) Ill, 14. 

- påbud om anti-AIDS-hansker i biler - se 
SYKDOMM:ER (1987-88) Ill, 3. 

- rådgivende kommisjon mot - se SYKDOM
MER (1986-87) Ill, 5. 

- sikringstiltak for å hindre HIV-smitte - se 
HELSEVESEN (1987-88) Il, 3. 

- skriv, vedlegg til lov om kunstig befrukt
ning- se SVANGERSKAP (1986-87) IV, 2. 

- smittede blødere - se SYKDOMMER (1985-
86) Ill, 8. 

- sprØyteautomater for nark<'mane- se NAR
KOTIKA (1988-89) Ill, 2. 

- tannbehandling ved fare for - se TANNLE
GEVESEN (1985-86) Ill, 2. 

- testing av asylsøkere - se INNVANDRERE 
(1986-87) Ill, 19. 

- testing av pasienter for - se SYKDOMMER 
(1986-87) Ill, 4. 

- tiltak i Oslo kommune- se NARKOTIKA 
(1987-88) Ill, 7. 

- tiltak for stoffmisbrukere - se NARKOTI
KA {1987 -88) Il, l. 

- tiltak mot - se HELSEVESEN (1985-86) l , l; 
(1985-86) Il , l; NARKOTIKA (1985-86) Il, l ; 
UTVIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 2; (1988-
89) Il, 14. 

- utbygging av behandlingskapasitet - se 
HELSEVESEN (1987 -88) I, l; (1988-89) I , l. 

Aker Brygge, Oslo- se ARBEIDSMILJØ (1988-
89) Ill, 7. 

Aker-Lørenskogplanen - se SYKEHUS (1985-
86) Ill, 5 og 26. 

- forslag fra Carl Fredrik Lowzow m.fl. 
- se REGJERINGEN OVERSENDT (1985-

86) l. 
- opphør av statstilskott til legestudentun

dervisning- se SYKEHUS (1986-87) I, l. 
Akerselva industriutslipp i - se FORURENS

NING (1987-88) Ill, 15 og 16. 
- plan om nasjonalpark - se KULTURVERN 

(1986-87) I, l. 
- reguleringsplan for Nedre Foss og miljØ

park - se KULTURVERN (1988-89) Ill, 3. 
Akersgaten, Oslo, kjøp av eiendommer - se 

STATSEIENDOMMER (1988-89) Il, 4. 
Akersgaten 21, kjøp av - se STORTINGET 

(1987 -88) Il, 8. 
Akershus, veiforholdene i - se VEGVESEN 

(1986-87) Ill, 12. 
Akershus fylkeskommune sender brev om tra

fikksituasjonen i hovedstadsområdet - se 
VEGVESEN (1986-87) I, l. 

- sender uttalelse om forslag til statsbudsj . 
for 1989, ref. S.tid. 372 (20.10.88) og vedtatt 
sendt finanskomiteen 

- sender uttalelse om finanspolitikken, ref. 
S.tid. 1964 (12.1.88) og vedlagt protokollen. 

Akershus fylkesting sender uttalelse om fylkes
kommunens langtidsbudsjett, ref. S.tid. 83 
(14.10.87) og vedlagt protokollen. 

Akershus skattefogdkontor, restanser ved be
handling av arveavgift- se SKATTEADMI
NISTRASJON (1988-89) Il, 3. 

Akershus undervisningsforbund, skrivelse om 
Mønsterplanen og lærernes situasjon - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1987-88) 
Ill. 

Akseltrykkbestemmelser, tilpasning til EF - se 
VEGVESEN (1988-89) Ill, 5. 

Aksjebeskatningsloven, endr. i- se SKATTELO
VER (1988-89) IV. 5. 
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Aksjegevinstbeskatning - se SKATTER (1986-
87) I, 2; (1986-87) Il, 7; (1987-88) I, 2 og 4; 
(1988-89) l , 2. 

Aksjegevinstbeskatningsloven, endr. i - se 
SKATTELOVER (1985-86) IV, 12; 

Aksjeloven, endr. i - se AKSJER (1986-87) IV, 3; 
(1987-88) IV, 4; (1988-89) IV, 7 og 8. 

Aksjeomsetningsavgift- se AKSJER (1988-89) I, 
2 og 3. 

AKSJER 

Aksjer i AlS Vaksdal Mølle, budsjett - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1986-87) l, l ; (1987-
88) l , l; (1988-89) I, l. 

Aksjesalg, skattlegging ved - se SKATTELO
VER (1985-86) IV, 13. 

Aksjeselskaper, registreringsordning for - se 
AKSJER (1985-86) IV, l. 

Aksjeskatteloven, endr. i - se SKATTELOVER 
(1985-86) IV, 4, 6 og 8. 

Aksjeutbytte, helsedelsavgift og toppskatt av -
se SKATTER (1987 -88) IV, l. 

Aksjon nabohjelp - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1985-86) I , l; (1988-89) I, l. 

Aksjon publikum - se STATSADMINISTRA
SJON (1985-86) I, l. 

Aksjon venteliste - se HELSEVESEN (1985-86) 
I, l; (1986-87) I, l. 

Aksjonen ~Gyldig legitimasjon,.- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) Ill, 19. 

Aksjonskomiteen for offentlig ansattes pensjons
rettigheter- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1987-88) Il, l. 

Aksjonsplan for innlandslandbruket - se LAND
BRUK (1986-87) Ill, 8. 

Aksnes, lngjar Waldemar- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) Il, 2. 

Akvakultur i Norge - se HAVBRUK (1987-88) 
Il , 2. 

Akvakulturstudiet, forskning innen - se HAV
BRUK (1985-86) I, l ; (1986-87) I , l. 

- ved Sogn og Fjordane distriktshøgskole - se 
DISTRIKTSHØGSKOLER (1986-87) I, l. 

Albanere, asylsøknader fra- se INNVANDRE
RE (1987-88) Ill, 6, 17, 18 og 19. 

Alders- og sykehjem, egenandel for pleiepasien
ter - se ELDREOMSORG (1987-88) Ill, 3. 

Aldersgrense for filmen «Det tause skriket» - se 
BARNEVERN (1986-87) Ill, 3. 

Aldersgrenser, behandling av aldersgrenseut
valgets innstilling - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1987-88) Ill, 8. 

Aldersgrensebestemmelser, opphevelse av - se 
ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Aldershjem, egenbetaling ved opphold i - se 
ELDREOMSORG (1988-89) IV, l; SYKE
HUS (1987-88) Il, 11. 

Alderssvekkelse som grunnlag for uførepensjon 
-se TRYGDER (1988-89) Ill, 7. 

Aleneforeldre, økonomien for - se FAMILIE 
(1988-89) Ill, 4. 

Aleneomsorg for barn - se TRYGDER (1986-87) 
IV, l. 

Alexander L. Kielland-plattformen, sabotasje i 
forbindelse med narkotikahandel - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) 
Il!, 15. 

Algeinvasjon, beredskapstiltak mot - se MIL
JØVERN (1988-89) Ill, 10. 

- 1988, tiltak mot- se MILJØVERN (1987-88) 
Il, 7; (1987-88) Ill, 17; (1988-89) Il, 9. 

- flytting av fiskeoppdrettsanlegg - se HAV
BRUK (1987-88) IV, l. 

l 



- midler til forskni.ilg - se MILJØVERN 
(1987-88) Ill, 18. 
redegjørelse av statsministeren - se MIWØ
VERN (1987 -88) Il, 5. 
økonomisk hjelp til fiskeoppdrettere pga. 

- se HAVBRUK (1987-88) Ill, 8. 
Algetoksinar, kontrollapparet for - se FISKE

OMSETNING (1986-87) Ill, 3. 
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Ambulansetjeneste i Finnmark - se SYKEHUS 
(1987-88) Ill, l. 

- organisering av - se SYKEHUS (1987-88) 
HI, 31. 

- til sjøs og på land, fylkeskommunenes an
svar for - se SYKEHUS (1988-89) Ill, 4. 

Ambulansetransport i utlandet - se FOLKE
TRYGD (1985-86) IV, l. 

Ambulansevirksom.het, tilskudd til frivillige or
ganisasjoners- se HELSEVESEN (1985-86) 
Ill, 16. 

ALKOHOL................. .. ........ . . . 5 Amming i arbeidstiden - se ARBEIDSVILKÅR 
(1985-86) Ill, l. 

Alkoholavgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) l, 
3; (1985-86) Il, 4.(1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; 
(1988-89) I, 3. 

- endr. 1987- se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 
l. 

- tilfaller kommunen - se SÆRAVGIFTER 
(1988-89) IV, l. 

- Økning av- se SÆRAVGIFTER (1985-86) Il, 
3. 

Alkoholfrie hoteller, statens fond - se Statens 
fond for alkoholfrie hoteller. 

Alkoholinstitusjoner, merkostnader ved overfø
ring av - se ALKOHOL (1986-87) Ill, 3. 

- tilskudd til drift av - se ALKOHOL (1985-
86) Il, l. 

Alkoholloven (1927) opphevet - se ALKOHOL 
(1988-89) IV, 4. 

Alkoholskjenking i hotellbransjen, informasjon 
om lovbestemmelser om - se ALKOHOL 
(1985-86) III, 5. 

Allergipasienter, tilbudet under legestillings
stoppen - se SYKDOMMER (1988-89) Ill, 
10. 

Allmenvitenskapelige høgskole på Dragvoll - se 
UNIVERSITET (1985-86) I, 2. 

Almenningslov, forslag til ny - se LANDBRUK 
(1988-89) III, 8. 

Alstadheim, Håvard, utvalgsleder- se UTDAN
NING (1985-86) IV, l. 

Alstenøya, Nord land, fastlandsforbindelse - se 
VEGVESEN (1986-87) Il, 8. 

Alta, boliger til flyktninger og asylsøkere - se 
BOLIGBYGGING (1988-89) Ill, l. 

- kjøp av helleristningsfelt i - se KULTUR 
(1985-86) Il, l. 

- stenging av anleggsveien til Sautso- seNA
TURVERN (1988-89) Ill, 23. 

Alta museum, støtte til- se FORSVARSMATE
RIELL (1988-89) Il, 2. 

Alta Snøscooterforening, Norgesmesterskap i 
langløp- se NATURVERN (1986-87) Ill, 13. 

Alternativ Framtid, budsjett - se VITENSKAP 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

- prosjektet- se VITENSKAP (1985-86) I , 2; 
(1985-86) Ill, 4. 

Aluminium-konsentrasjon i vatn, planter og dyr, 
forskningsprosjekt vedr. 

- se FORURENSNING (1985-86) Ill, 9. 
Aluminiumsselskap, Norsk Hydro AlS og ÅSV -

se NORSK HYDRO AS (1985-86) Il, 3. 
Amalgam i tannfyllinger- se TANNLEGEVE

SEN (1985-86) III, l; (1987-88) Ill, 2. 
- refusjon for utskiftning av - se TANNLE

GEVESEN (1986-87) Ill, l. 
Amatørteater, alternative modellvalg for - se 

KUNST (1986-87) Ill, 8. 
Ambassadør ved delegasjonen i Geneve med 

ansvar for EFTA og GATT- se UTENRIKS
SAKER (1988-89) II, 5. 

- uttalelse om Norges forhold til EF fra - se 
UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 18. 

Ammoniakkanlegg, ev. etablering av nytt, i Nor
ge (Karmøy) - se NORSK HYDRO (1985-86) 
III, 2. 

Ammoniakkfabrikk i Mo, avvikling av - se 
STATSBEDRIFTER (1986-87) Ill, l; (1987-
88) Il, 5. 

Ammoniakkfabrikker, gasseksplosjon ved Hy
dros -se NORSK HYDRO (1985-86) Ill, 3. 

Ammunisjonslager ved Skodbergvann i Skån
land, informasjon om- se FORSVAR (1987-
88) nr, 5. 

Amnesty International avd. Lørenskog, sender 
uttalelse om norsk asylpraksis, ref. S.tid. 
1954 (7.1.88) og vedtatt sendt Regjeringen. 

- deltakelse i UDs menneskerettsutvalg - se 
MENNESKERETTIGHETER (1985-86) Ill, 
10. 

- sender uttalelse om norsk asylpraksis, ref. 
S.tid. 1687 (14.12.87) og vedlagt protokollen. 

AMO-midlene, styring med bruk av - se SYS
SELSETTING (1988-89) HI, 29. 

Amoco/Noco-gruppen, erstatningsutbetaling til 
- se OWE (1986-87) Il, 2. 

AMS-ordningen, heving av beløpsgrensene - se 
SKATTEFRADRAG (1988-89) IV, 4. 

- utvidelse av (salderingen)- se STATSBUD
SJETTET (1988-89) I, 34. 

ANC-lederen Nelson Mandela, Moss formann
skap sender henstilling om å kreve løslatel
se av, S.tid. 2908 (30.5.86) og vedlagt proto
kollen. 

Andebu, Hjemmet for døve, boforholdene ved -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1986-87) Ill, 
7. 

- bruksendring av boliger ved - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1988-89) III, 14. 

- nedleggelse av et treningsprosjekt ved - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1988-89) III, 5. 

Andenæs, Johs., utvalgsleder - se STRAFFE
LOVGIVNING (1986-87) IV, 2; VEGTRA
FIKK (1987-88) IV, 2. 

Andersen, Roar, kapteinløytnant- se KLAGER 
TIL STORTINGET (1985-86) Il, 4. 

Andreasson, Sigvard, Nordkoster, Sverige, sen
der anke over avslag på søknad om billig
hetserstatning, ref. S.tid. 788 (18.11.86) og 
sendt Regjeringen. 

Andvake, skatteregler for livsforsikringssel
skap- se FORSIKRING (1988-89) Ill, l. 

Andøy kommunestyre sender uttalelse om Øk
ning av folketrygdavgiften, ref. S.tid. 2469 
(26.1.89) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om Nord-Norge som mo
dellområde for barnehageutbygging, ref. 
S.tid. 83 (14.10.87) og vedlagt protokollen. 

Andøya, fjellanlegg- se FORSVARSMATERI
ELL (1986-87) Il, l. 

Andøya flystasjon, budsjettering av fjellanlegg, 
konstitusjonelle antegnelser - se FOR
SVAR (1986-87) li, 3. 

- utbedring av kjØrebanesystemet, konstitu
sjonelle antegnelser - se FORSVAR (1987-
88) Il, 7. 
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Angina pectoris, hjerteplasteret som refusjons
pliktig medikament ved - se SYKDOM
MER (1985-86) Ill, 3. 

Angola, innkjøp i Sør-Afrika til FN-styrker i 
Namibia og - se FN-STYRKER (1988-89) 
Ill, 2. 

- USA-støtte til UNITA i - se UTENRIKSSA
KER (1985-86) Ill, 10. 

Ankerløkken Nye Verft Florø, byggelånsgaranti 
-se VERFTSINDUSTRI (1986-87) Il, 3. 

Anleggsbransjen, fondsavsetning for - se BE
DRIFTSBESKATNING (1987-88) Ill, 2. 

Anløpsgebyr for skip og borefartøyer - se HAV
NEVESEN (1985-86) Ill, l. 

Annonsekampanje for skattebetaling - se SKAT
TER (1985-86) Ill, l. 

Anonymitetsprinsippet ved kunstig befrukt
ning- se SVANGERSKAP (1986-87) IV, 2. 

Anoreksi, behandlingstilbud for pasienter - se 
SYKDOMMER (1988-89) Ill, l. 

- informasjon om - se SYKDOMMER (1987-
88) Ill, 2. 

Anorexia og Bulimia nevrosa, stønad til Interes
segruppa for kvinner med spiseforstyrrel
ser - se SYKDOMMER (1988-89) Ill, 5. 

ANSA, opprettelse av studentsamskipnad for 
utenlandsstudenter - se UTDANNING 
(1987-88) IV, l. 

Ansettelsespraksis ved fremmede ambassader 
og konsulater - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 17. 

Antidumpingutvalget, undersøkelser av unfair 
konkurranse - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Ill, 14. 

Antirasistisk senter, budsjett 1988 - se INN
VANDRERE (1987-88) I , l. 

- ekstrabevilgning til - se INNVANDRERE 
(1986-87) Ill, 15. 

Apartheid - se Sør-Afrika. 
Apartheid-regimet i Sør-Afrika, tiltak mot - se 

Sør-Afrika. 
APO-skoler- se VIDEREGÅENDE SKOLER 

(1986-87) Ill, 22. 
- nedlegging av 10. klasser på Romerike- se 

GRUNNSKOLE (1988-89) Ill , 14. 
Apotek, etablering av forenklede - se HELSE

VESEN (1985-86) Ill, 14. 
- statsgaranti for lån til opprettelse av - se 

HELSEVESEN (1986-87) Il, l. 
Apotekavgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 

2; (1986-87) I , 5; (1987-88) I , 3; (1988-89) I , 2. 
- endr. budsjett 1988 - se SÆRAVGIFTER 

(1988-89) Il, 2. 
Apotekavgiftsfondet, budsjett - se HELSEVE

SEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l ; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 2 og 17. 

Apoteketatens pensjonsordning, budsjett - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1985-
86) I , l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I , l; (1988-89) 
l , l. 

- endr. budsjett - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, l. 

- en dr. i - se STATENS PERSON ALPOLI
TIKK (1986-87) IV, l. 

- førtidspensjonsavtale - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1988-89) IV, 2. 

Apotekvesenet, budsjett - se HELSEVESEN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I , l; 
(1988-89) I , l. 

- endr. budsjett 1989 - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 17. 

- statsgarantiordningen ved lån - se HELSE
VESEN (1988-89) I, 2. 
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Arbeid for trygd i statlig sektor m.m. 
- se SYSSELSETTING (1988-89) Ill, 32 og 

(1988-89) IV, 2. 
- alternativ for fiskere - se SYSSELSET

TING (1988-89) Ill, 38. 
- skattelovendr. i forbindelse med sysselset

tingstiltak - se SKATTEWVER (1988-89) 
IV, 6. 

- sysselsettingstiltaket - se SYSSELSET
TING (1988-89) Il, 4. 

Arbeider- og funksjonærboliger, kostprisregule
ring ved salg av- se SKATTELOVER (1985-
86) IV, 13. 

Arbeiderpartiet, overvåkingsvirksomhet - se 
POLITISKE PARTIER (1987-88) Ill, l og 2. 

- invitasjon til landsomfattende tegnekon
kurranse- se POLITISKE PARTIER (1986-
87) Ill, l. 

- velgergaranti- se SYSSELSETTING (1988-
89) Ill, 19. 

Arbeids- og tiltaksnemnder, avvikling av - se 
SYSSELSETTING (1987-88) IV, l. 

Arbeidsdirektoratet, avtaler om opplæring ved 
private bedrifter - se SYSSELSETTING 
(1988-89) Ill, 14. 

- budsjett - se ARBEIDSLIV (1985-86) I, l; 
(1986-87) l , l , (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se ARBEIDSLIV 
(1988-89) Il, 2. 

- fordelingsmodell - se ARBEIDSLIV (1986-
87) Ill, 4. 

Arbeidserfaring A/S, Østfold, privat arbeidsfor
midling - se SYSSELSETTING (1988-89) 
IV, 3. 

Arbeidsformidling, privat - se SYSSELSET
TING (1986-87) Ill , 2; (1987-88) Il , 3; (1987-
88) Ill , 5; (1987-88) IV, 2; (1988-89) Il, 8; 
(1988-89) IV, 3. 

- utredning om- se SYSSELSETTING (1988-
89) Ill , l. 

Arbeidsformidlingen, budsjett - se SYSSEL
SETTING (1985-86) l , l; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I , l ; (1988-89) I , l. 

- nye stillingshjemler ved - se SYSSELSET
TING (1985-86) Il, 6. 

- opprettelse av 2-års engasjementer - se 
SYSSELSETTING (1988-89) I, 2; (1988-89) 
Il, 2. 

- tilleggsbev. 1988 - se SYSSELSETTING 
(1988-89) Il, 3. 

Arbeidsforskningsinstituttene, budsjett - se AR
BEIDSLIV (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Arbeidsgiveravgift- se SÆRAVGIFTER (1986-
87) Il, 4. 

- på tjenestepensjonsordninger - se FOLKE
TRYGD (1987-88) IV, l. 

- reduksjon 1989- se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

- reduksjon i for Rana og Hemnes kommu
ner i Nordland - se SYSSELSETTING 
(1987-88) Il, 4. 

- til folketrygden , budsjett - se AVGIFTER 
(1987-88) I, 3; (1988-89) I, 2. 

- til folketrygden , endring av - se SÆRAV
GIFTER (1987-88) Ill, 2. 

- til folketrygden, straff ved overtredelse - se 
SÆRAVGIFTER (1986-87) IV, 3. 

Arbeidsgiverperioden for ytelse av sykepenger
se TRYGDER (1987-88) IV, 2 og 3. 

Arbeidsgiverplikter, endr. i reglene ved utbeta
ling av godtgjørelser for småjobber - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) IV, 
3. 
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Arbeidskonferanse i Geneve 1985, den 71. inter
nasjonale - se ARBEIDSLIV (1986-87) li, l. 

Arbeidskonflikter, dagb.øter i forbindelse med
se ARBEIDSVILKAR (1987-88) Ill, l. 

Arbeidskontor på Askøy - se SYSSELSET
TING (1988-89) III, 17. 

Arbeidskraftutleie, privat - se SYSSELSET
TING (1986-87) Ill, 2. 

Arbeidsledighet- se SYSSELSETTING. 
- tiltak mot - se SYSSELSETTING (1988-89) 

Il, 4, 6 og 9; (1988-89) IV, 3. 
Arbeidsledighetsstønad, regulering av - se FOL

KETRYGD (1986-87) Ill, 6. 
Arbeidsledighetstrygd, arbeidsledige uten rett 

til- se FOLKETRYGD (1988-89) Ill, l. 
- budsjett - se FOLKETRYGD (1986-87) I , 3; 

(1987-88) I , 3; (1988-89) I, 3. 
- for fiskere og fangstmenn - se FISKERIER 

(1988-89) Il, 9; FISKERE (1988-89) Ill, 3 ; 
FOLKETRYGD (1985-86) I , 2; (1985-86) II, 
2. 

- forslag om rett til - se FOLKETRYGD 
(1985-86) IV, 2. 

- samordning med enkepensjon - se FOLKE
TRYGD (1988-89) Ill, 4. 

- som lønnstilskudd (Arbeid for trygd) - se 
FOLKETRYGD (1988-89) IV, 2. 

- størrelsen på- se FOLKETRYGD (1988-89) 
Ill, 3. 

- sysselsetting av folk med - se SYSSELSET-
TING (1988-89) Ill, 2. 

- tilleggsbev. 
- se FOLKETRYGD (1988-89) Il, 3 og 5. 
- økning av- se FOLKETRYGD (1988-89) Ill, 

2. 
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Arbeidsløsheten blant ungdom i Nordland - se 
SYSSELSETTING (1986-87) Ill, 9. 

Arbeidsmarkedsetaten, bemanningsreduksjon
se ARBEIDSLIV (1986-87) Ill, 4. 

Arbeidsmarkedskurs, sentralisering av - se 
SYSSELSETTING (1986-87) Ill, 10. 

Arbeidsmarkedsmidler til folkehøgskoler - se 
SYSSELSETTING (1988-89) Il, 10. 

- til utbedringer pålagt av Arbeidstilsynet -
se SYSSELSETTING (1988-89) Ill, 31. 

Arbeidsmarkedstiltak, budsjett - se SYSSEL 
SETTING (1985-86) I, l; (1985-86) II,6; 
(1986-87) I , l, (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- for ungdom - se SYSSELSETTING (1988-
89) li, 3. 

- opplæring ved private bedrifter - se SYS
SELSETTING (1988-89) Ill, 11 og 14. 

- til pleie- og omsorgstiltak - se SYSSEL 
SETTING (1988-89) Ill, 20. 

- ved Statens veganlegg - se VEGVESEN 
(1988-89) Il, 8. 

Arbeidsmarked, kjønnsdeling i det norske - se 
SYSSELSETTING (1987 -88) Ill, 6. 

ARBEIDSMILJØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Arbeidsmiljøloven, endr. i - se FERIE (1987-88) 
IV, 2. 

- endr. vedr. fødselspenger ved svangerskap 
og adopsjon -se TRYGDER (1988-89) IV, 2. 

- forslag fra Anders Talleraas om endr. for å 
gjØre arbeidstiden mer effektiv - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1988-89) l. 

- forslag om revisjon av arbeidstidsbestem
melsene i - se ARBEIDSVILKÅR (1987 -88) 
Il, 5. 

- vedr. landbruket - se LANDBRUK (1985-
86) III, l. 

- § 55 a og ILO-konvensjon nr. 111 - se AR
BEIDSLIV (1985-86) Ill, 2. 

Arbeidsmoral, finansministerens uttalelse om -
se ARBEIDSLIV (1988-89) Ill, l. 

Arbeidsretten, budsjett - se ARBEIDSVILKÅR 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Arbeidstid for småbarnsforeldre, nedkortet - se 
ARBEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 13; (1987-
88) III, 5 og 11. 

- kommunale avtaler om ukentlig - se AR
BEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 11. 

- på skip, endr. i lov om- se SJØFOLK (1987-
88) IV, 3. 

Arbeidstiden i landbruket - se LANDBRUK 
(1985-86) II, 9. 

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, 
forslag om revisjon - se ARBEIDSVILKÅR 
(1987 -88) Il, 5; (1988-89) Il, l. 

Arbeidstidsbestemmelser for helsepersonell, for
slag om oppmyking - se HELSEPERSO
NELL (1985-86) I, l 

Arbeidstidsforkortelse, endr. i arbeidsmiljØlo
ven - se ARBEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 8. 

- konsekvenser for helsepersonellmangel- se 
ARBEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 4. 

- overholdelse av 37,5 timers regelen - se AR
BEIDSVILKÅR (1988-89) I , l, 2 og 3. 

Arbeidstidsreduksjon, økonomiske konsekven
ser for Postverket - se POST (1988-89) Il, 4. 

Arbeidstidsreform - se ARBEIDSVILKÅR 
(1987 -88) Ill, 10. 

- budsjettmessige konsekvenser - se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) Il, 3. 

Arbeidstillatelse for utenlandske eksperter - se 
INNVANDRERE (1987-88) Ill, 28. 

Arbeidstilsynet budsjett - se ARBEIDSMILJØ 
(1985-86) l , l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- bruk av arbeidsmarkedsmidler til utbedrin
ger pålagt av- se ARBEIDSMILJØ (1988-
89) III, 5. 

- ekstrabevilgninger til - se ARBEIDSMIL 
JØ (1987 -88) Ill, 3. 

- endr. budsjett 1989 - se ARBEIDSMILJØ 
(1988-89) Il, 2. 

- sentralisering av - se ARBEIDSMILJØ 
(1988-89) III, 6. 

Arbeidstvistene i Nordsjøen, lov om lønns
nemndbehandling av - se ARBEIDSVIL 
KÅR (1985-86) IV, 3. 

Arbeidstvistene i offentlig sektor, lønnsnemnd
behandling av - se ARBEIDSVILKÅR 
(1985-86) IV, 5. 

Arbeidsulykker i landbruket - se ARBEIDS
MIWØ (1986-87) Ill, 2. 
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Arealdisponering, omgjøring av jordbruksom
råde på Jæren til industriområde- se MIL 
JØVERN (1988-89) III, 6. 

- samordning av lover om - se BYGNINGS
VESEN (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, 2. 

Arealtilskudd - se PRIVATSKOLER (1987-88) 
Il, l. 

- endr. budsjett 1987 - se TROSSAMFUNN 
(1987-88) li, l. 
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Arendal politidistrikt, sommervikarer til - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-
89) Ill, 14. 

ARIANE-5, ESAs bærerakettprogram - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1987-88) 
I, 9. 

Arias Sanchez, Oscar, fredsplan for Mellom
Amerika- se FREDSARBEID (1987-88) 11, 
3. 

- tildelt Nobels fredspris 1987, ref. S.tid. 92 
(15.10.87) og vedlagt protokollen. 

Arkeologiske utgravninger i Erkebispegården i 
Trondheim - se KULTURVERN (1987-88) 
Ill, 4. 

Arkitekthøgskolen i Oslo, budsjett - se HØG
SKOLER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Arkitektutdanning- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Arkivformål, budsjett - se KULTURVERN 
(1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1987 -88) I, 2; 
(1988-89) I, l. 

Arkivinformasjon, Norsk, Rana kommune, 
Nordland- se SYSSELSETIING (1987-88) 
Il, 4. 

Arkivinstitusjon i Bodø - se KULTURVERN 
(1987-88) I, 2. 

Arktis -se POLAROMRÅDER 
Armenia, nødhjelpsarbeid i forbindelse med 

jordskjelvkatastrofen - se N ATURSKA
DER (1988-89) Il, l. 

Arrowhead Express, materielle Øydeleggingar 
under NATO- øvelsen - se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1987-88) Ill, 4. 

Artilleriet, navneendring i - se FORSVAR 
(1985-86) Il, 13. 

Artilleriskytefelt i Gyvatn- se FORSVAR (1985-
86) Ill, 2. 

Arveavgift, budsjett - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) I, 3; (1986-87) I, 6; (1987 -88) I, 4; 

Arveavgiftsloven, endr. i- se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) IV, 7. 

Arveavgiftssaker, restanser i behandling av- se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) Il, 
3.(1988-89) I, 3. 

Arveloven, endr. i - se SIVILLOVGIVNING 
(1987-88) IV, 5. 

Arverekkefølgen til kronen, grunnlovsforslag 
om, ref. S.tid. 4418 (29.9.88). Se Dok. 12 
(1987-88). 

Asbest, ILO-konvensjon om sikkerhet ved 
bruk av- se ARBEIDSLIV (1987-88) Il, l. 

Asdahl, Erland, minnetale over tidl. stortings
repr., S. tid. 24 (4.10.88). 

Asheim, Ivar, utvalgsleder - se DEN NORSKE 
KIRKE (1986-87) IV, l. 

Asian Institute of Technology (AlT) i Bangkok -
se TRAKTATER (1985-86) Il, l. 

Aske, Sigurd, utvalgsleder - se KRINGKAS
TING (1985-86) Il, l. 

Asker batteri, utfasing av- se FORSVAR (1988-
89) Il, l. 

Asker og Bærum Forsvarsforening sender hen
stilling om Andrej Sakharov - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1985-86) Ill. 

Asker og Bærum politikammer, styrking av ka
pasiteten ved flyktningemottak - se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) 11, 
7. 

Asker-klinikken AlS, forslag om erstatning - se 
HELSEVESEN (1988-89) Il, 9. 

- forslag om privat sykehusdrift ved - se 
HELSEVESEN (1985-86) Il, 6. 

Askøy kommunestyre sender utt. om utbygging 
av eldreomsorgen, ref. S.tid. 66 (10.10.88) og 
vedlagt protokollen. 
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Askøybrua, bompengefinansiering ved utgifter 
til planlegging av tilførselsveger - se VEG
VESEN ( 1986-87) I, 2. 

- finansiering av -se VEGVESEN (1987-88) 
Il, 3. 

Askøy, arbeidskontor på - se SYSSELSET
TING (1988-89) Ill, 17. 

Astmapasienter, tilbudet under legestillings
stoppen - se SYKDOMMER (1988-89) Ill, 
10. 

Astoriagården, ominnredning av - se STOR
TINGET (1988-89) I, l. 

Asylsøkere- se INNVANDRERE. 
Atlanterhavspaktens organisasjon, samarbeidet 

1984- se NATO (POLITISKE SPM) (1985-
86) Il, 4. 

- samarbeidet 1985- se NATO (POLITISKE 
SPM) (1986-87) Il, 3. 

Atomavfall i Dounreay, Skottland, protest mot 
gjenvinningsanlegg for - se ATOMKRAFT 
(1986-87) Il, l, 2, 4, 5, 6, 7 og 9. 

- lagring i Nordsjøen - se ATOMKRAFT 
(1988-89) Ill, 6 og 7. 

- lagring på Kjeller- se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 36. 

Atombombefly, betaling for flytting av ameri
kanske - se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1987-88) Ill, 5. 

Atomenergiloven, endring i - se ATOMKRAFT 
(1985-86) IV, 2. 

ATOMKRAF"r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Atomtilsynet- se Statens atomtilsyn. 
Atomulykke, erstatningsansvar ved - se ATOM

KRAFT (1985-86) IV, 2. 

ATOMVÅPEN .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . 22 

Atomvåpen, førstebruk av, forslag fra Hanna 
Kvanmo - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1986-87) I. 

Atomvåpenfri sone i nordisk område- se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) li, 3. 

Attføring, skilsmisse for å klare seg økonomisk 
ved- se TRYGDER (1986-87) Ill, 2. 

Attførings- og uføresaker, saksbehandlingsti
den for- se TRYGDER (1985-86) Ill, 2. 

Attføringshjelp, utlån av hjelpemidler - se 
TRYGDER (1988-89) IV, 5. 

Attføringstrygd, budsjett- se TRYGDER (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l og 2; 
(1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

- lovvalgsregel ved- se TRYGDER (1988-89) 
IV, 2. 

- særfradrag ved - se SKATIEFRADRAG 
(1987 -88) Ill, 2. 

AudiogTr.futdanning- se HØGSKOLER (1988-
89~ ... l. 

Aukra vidaregåande skule, sikkerhetsopplæ
ring for fiskarar ved- se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1985-86) Ill, 11. 

Auksjons- og lisitasjonsloven, endr. i- se SIVIL
LOVGIVNING (1987-88) IV, 2; (1988-89) IV, 
3. 

Aurskog - Høland, nedlegging av N orwesco AlS 
virksomhet i- se INDUSTRI (1987-88) Ill, l. 

- betonggjerde på Aursmoen - se TRAFIKK
SIKKERHET (1988-89) Ill, 7. 
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Aust-Agder, nedskjæring av årets budsjetter 
for lensmenn - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) Ill, 26. 

- næringsutbygging - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Ill, l. 

- oljeleting i Skjærgårdsparken i - se NA
TURVERN (1988-89) Ill, 8. 

- omskoleringskurs for sjøfolk - se SYSSEL
SETTING (1986-87) lii, 6. 

- rasjonaliseringstiltak ved Vegstasjonsnet
tet i- se VEGVESEN (1986-87) Ill, 16. 

- reduserte tilskuddsordninger for utkant
kommuner i - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987-88) Ill, 12. 

Aust-Agder Kraftverk, tillatelse til erverv av fall 
og utbygging av Hekni kraftverk i Otra - se 
ELEKTRISITET (1988-89) li, 3. 

Aust-Agder Trafikkselskap AlS, resultatutvik
ling- se JERNBANER (1988-89) I, 2. 

Austefjorden ferjekai, finansiering av - se FER
GER (1986-87) Il, l. 

Austerdalen landskapsvernområde - se NATUR
VERN (1986-87) Il, 5. 

Austrått-borgen, vedlikeholdsarbeid på - se 
KULTURVERN (1985-86) 111, 2. 

Autister, ansvar og organisering av tjenester 
for - se PSYKISK UTVIKLINGSHEMME
DE (1988-89) Ill, 7. 

- endr. i sykehusloven- se SYKEHUS (1987-
88) IV, 2. 

Avanse på konsumvarer- se PRISER (1986-87) 
Ill, 5. 

Avfall i Nordsjøen - se FORURENSNING 
(1987-88) Ill, 3, 21, 23 og 39. 

- deponering av gipsplateavfall i Nesbygda
se FORURENSNING (1988-89) Ill, 33. 

- forbud mot transport fra i-land til u-land -
se MILJØVERN (1988-89) lii, 2. 

- innsamlingsordning for miljØfarlig - se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, l. 

Avfallsforbrenning til havs - se FORURENS
NING (1987-88) Ill, 13, 20 og 33. 

Avfallsgjenvinning av forbruksavfall- se KOM
MUNER (1988-89) Ill, 5. 

Avfallshåndtering - se FORURENSNING 
(1987 -88) Il, 2. 

- forskning på- se FORURENSNING (1988-
89) Ill , 31. 

- innfrielse av garantiansvar ved konkurs 
ved REO- se KOMMUNER (1988-89) Il, 5. 

Avfallslagring frå oljeverksemda - se FOR
URENSNING (1986-87) Ill, 19. 

Avfalltransport- se KOMMUNER (1985-86) Ill, 
l. 

Avgassutslipp, alternativt drivstoff for å redu
sere- se FORURENSNING (1988-89) Ill, 7. 
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Avgiftsfritak ved omsetning av kunstverk og bil
ledvev - se MERVERDIAVGIFT (1985-86) 
IV, l . 

Avgiftsolje, beredskapslagring av - se OWE
OMSETNING (1986-87) li, l. 

Aviser, forskjellsbehandling ved reduksjon av 
portotakster for - se PRESSE (1988-89) Ill, 
l. 

Avlastningstiltak og omsorgslønn, praktisering 
av regelverket- se HELSEVESEN (1988-89) 
Il, 6. 

Avleveringsplikt, ny lov om - se BIBLiarEK 
OG LITTERATUR (1988-89) IV, 2. 

Avlshingster, lov om kåring av- se HUSDYR
BRUK (1988-89) IV, l. 

Avlytting ved mistanke om økonomisk krimi
nalitet- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987-88) Ill, 20. 

Avløps- og avfallsanlegg, budsjett 1986 -se FOR
URENSNING (1985-86) Il, 3. 

- tilleggsbev. 1989- se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Avsetning til konsolideringsfond for næringsdri
vende selskaper og innretninger, endr. i lov 
om - se SKATTELOVER (1985-86) IV, 6. 

Avskilting ved avgiftsunndragelse - se VEG
TRAFIKK (1988-89) IV, l. 

Avskrivningssatser - se BEDRIFTSBESKAT
NING (1985-86) Il, l; (1985-86) IV, 2 og 3; 
( 1986-87) IV, l. 

- endr. i - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1987-88) IV, 2. 

Avtalefestet pensjon (AFP) - se ARBEIDSVIL
KÅR (1987-88) Il, 4. 

- budsjett 1989- se TRYGDER (1988-89) I, l. 
- iverksettelse av ordningen - se TRYGDER 

(1988-89) I, 2. 
- lovfesting av- se TRYGDER (1987-88) Ill, 9; 

(1988-89) IV, 4. 
- skattebegrensning - se SKATTEFRA

DRAG (1988-89) IV, 2. 
- statstilskott til- se TRYGDER (1988-89) IV, 

3. 
Avtaleloven og bankenes forpliktelser overfor 

folk med betalingsvansker - se BANKER 
(1988-89) Ill, 12. 

AWACS-styrken (NATOs luftbårne kontroll- og 
varslingsstyrke) på Ørlandet- se NATO (Ml
LIT ÆRTEKNISKE SPM) (1986-87) Il, l og 
4. 

Bach-saken, rettsbehandlingen av - se DOM
STOLER (1988-89) Ill, l. 

Bakke, Hallvard, kulturmininster, mistillitsfor
slag- se REGJERINGEN (1988-89) 11, 2 og 
9. 

- utvalgsleder- se KRINGKASTING (1985-
86) Il, l. 

Bakken, Anne-Lise, statsråd, forslag om å be
klage manglende beklagelse fra - se RE
GJERINGEN (1987-88) Il, 7. 

- statsråd, håndtering av lønnsfastsettelse for 
Postsparebankens nye sjef - se REGJE
RINGEN (1987-88) Ill, l. 

Ballettensemble i Bergen- se KUNST (1987-88) 
l , l; (1988-89) I, l. 

Ballettutdanning - se HØGSKOLER (1988-89) 
Ill, 5. 

Baltikum, kontakten mellom Norge og - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) 111, 16 og 33. 

Baltiske land, brot på menneskjerettane i - se 
MENNESKERETTIGHETER (1986-87) Ill, 
3. 

- undertrykking av folk i - se MENNESKE
RETTIGHETER (1986-87) Ill, 5. 

Banak flystasjon, testing av kjemiske våpen 
ved- se FORSVARSMATERIELL (1987-88) 
Ill, l. 

Bangladesh, avtale om helse- og familieplanleg
gingsprogram - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 11. 

Bankakademiet, avtale med Arbeidsdirektora
tet om opplæringsplasser ved - se SYSSEL
SETTING (1988-89) Ill, 14. 

BANKER ... .. . . .. ..... .......... . ... . ... 28 
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Bankgebyr- se BANKER (1985-86) Ill, l. 
Bankinspeksjonen, virksomhet 1984 - se BAN

KER (1985-86) Il, 6. 
- virksomhet 1985- se BANKER (1986-87) Il, 

8. 
Banksertifikater, registreringsplikt i Verdipa

pirsentralen for - se BANKER (1986-87) Ill, 
3. 

Banque Indosuez Norge AlS, representant
skapsvalg - se BANKER (1986-87) Il, 9; 
(1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, 7. 

Banque Nationale de Paris Norge AlS, represen
tantskapsvalg - se BANKER (1985-86) Il, 2; 
(1987-88) Il, 4. 

Banque Paribas Norge AlS, representantskaps
valg- se BANKER (1985-86) Il, l ; (1986-87) 
Il, 9; (1988-89) Il, 7. 

Bardufoss videregående skole, kurs i telematikk/ 
radarteknikk - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1988-89) Il, 2. 

Bardufoss-Oslo, samordning av persontrans
porten- se LUFTFART (1986-87) Ill, 5. 

Barentshavet Syd, åpning for letevirksomhet -
se OWEUTVINNING (1988-89) Il, 4. 

Barentshavet, avgrensningsspørsmålet - se 
GRENSESPØRSMÅL (1988-89) Il, 4. 

- delelinjen i - se UTENRIKSSAKER (1987-
88) Il, l. 

- forslag i forbindelse med økokatastrofen -
se MILJØVERN (1988-89) Il, 2. 

- forslag om innstilling av petroleumsvirk
somhet - se OLJEUTVINNING (1988-89) Il, 
5. 

- nye nøkkelblokker i - se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Ill, 4. 

- regulering av fisket i - se FISKERIREGU
LERING (1987-88) Ill, 6. 

- ressursovervåkingen i - se FISKERIER 
(1987-88) Ill, l. 

- ressurssituasjonen i - se FISKERIREGU
LERING (1987-88) Ill, 3. 

- sokkelvirksomhet i - se UTENRIKSSA
KER (1986-87) Il, 6. 

- strategiske boringer i - se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Ill, 2. 

- ungfisken i - se FISKERIER (1986-87) Ill, 
13. 

- utlysning av blokker - se OWEUTVIN
NING (1986-87) Il, 5. 

- Økologisk kartlegging av - se MILJØVERN 
(1987-88) Ill, 5. 

- økologisk ubalanse i - se MILJØVERN 
(1987 -88) Il, 4. 

Barlaup, Møyfrid, statlig forkjøpsrett til små
bruket til- se LANDBRUK (1986-87) Ill, 7. 

BARN ....... . ......... . .... .. ... . .. . .... 34 

Barn og arealdisponering- se BYGNINGSVE
SEN (1988-89) IV, 2. 

Barnas Søndagsblad, avslag på støtte til samis
ke utgaver - se SPRÅK (1987-88) Ill, 2. 

Barne- og ungdomspsykiatri, regionsenter i 
Tromsø- se HELSEPERSONELL (1988-89) 
I, l. 

Barnebidrag, redusert lånebeløp i lånekassen 
for dem som mottar- se TRYGDER (1986-
87) Ill, l. 

Barnebokpriser, skattefritak for - se SKATTE
LOVER (1985-86) IV, 13. 

Barnebortføring, Haagkonvensjon om- se FA
MILIE (1987-88) IV, 4. 

Barnefamiliene, sanering av overføringsordnin
gene til- se FAMILIE (1985-86) Ill, 4. 

Barneforskning i Trondheim - se UNIVERSI
TET (1986-87) I, l. 

BARNEHAGER .. . ...................... 37 

Barnehager i Forsvarets regi- se FORSVARS
MATERIELL (1987-88) Il, l. 

Barnehageplasser, kjØp i Målselv kommune til 
forsvaret - se FORSVARSMATERIELL 
(1988-89) Il, 2. 

Barnehjem, offentlig kontroll med - se BARNE
VERN (1986-87) Ill, 6. 

- tilskudd til Misjonens - BARNEVERN 
(1986-87) Il, l. 

Barneloven, endr. i - se BARN (1985-86) IV, l; 
(1986-87) IV, l; (1988-89) IV, l. 

Barnemishandling, påtaleregler ved - se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) IV, 
2. 

Barneombudet, budsjett - se BARNEVERN 
(1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 

- styrking av- se BARNEVERN (1987-88) Ill, 
6. 

Barnepass, fradragsmulighet for eninntektsfa
milier - se SKATTEFRADRAG (1988-89) 
Ill, 2. 

Barnepensjoner, budsjett - se TRYGDER (1985-
86) I, l ; (1986-87) I , l ; (1986-87) IV, l; (1987-
88) I , l ; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

- inntektsfradrag for barn som lignes for - se 
PERSONBESKATNING (1988-89) IV, 3. 

- til barn under utdanning - se TRYGDER 
(1988-89) Ill, 2. 

Barneskoler, privatiseringsforslag ved kommu
nale - se GRUNNSKOLE (1987-88) Ill, 11. 

Barnesykehus, budsjett - se SYKEHUS (1985-
86) I, l; (1986-87) I, 2: (1986-87) Il, 4; (1987-
88) I, l ; (1988-89) l, l. 

Barnesykehuset i Hokksund - se SYKEHUS 
(1987-88) Il, 6. 

BARNETRYGD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Barneulykker i eldre boliger, sikring mot - se 
BARN (1988-89) Ill, 2. 

- i landbruksmiljø - se BARN (1988-89) Ill, 4. 
- i trafikken - se TRAFIKKSIKKERHET 

(1988-89) Ill, l. 
- sikkerheten ved elektriske produkter og 

EFs lavspenningsdirektiv- se BARN (1988-
89) Ill, l. 

- tiltak mot - se BARN (1988-89) Ill, 3. 

BARNEVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Barnevempedagogutdanning - se HØGRE UT
DANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

- bruk av karakterer i - se HØGSKOLER 
(1985-86) Ill, l. 

- stilling ved Norges kommunal- og sosial
høgskole- se HØGSKOLER (1988-89) l, l. 

- valg av evalueringsform ved - se HØGSKO
LER (1985-86) Ill, 4. 
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Barnevernsloven, opphevelse av aldersgrense
bestemmelser i - se ELDREOMSORG 
(1986-87) IV, l. 

Barnevernsnemnder i kommunene- se BARNE
VERN (1988-89) Il, 3. 

Barnløse, tilbud til ufrivillig - se SVANGER
SKAP (1986-87) Il, 4. 

Barskogreservater - se NATURVERN (1986-87) 
Il, 4. 

Bartnes, Inge, tidligere stortingsrepr. minnetale 
over, S.tid. 1995 (20.1.88). 

Basepolitikk, forslag fra Hans J. Røsjorde om 
Norges - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1987- 88) I. 

- Norges - se ATOMVÅPEN (1986-87) I, l. 
Basetec AlS, Statoils deltakelse i - se DEN 

NORSKE STATS OLJESELSKAP AS 
(1987-88) Il, 8. 

Bastøy landsfengsel, stansing av narkotikakon
troll ved- se FENGSLER (1987-88) Ill, 13. 

Batteriavgift - se SÆRAVGIFTER (1987-88) I, 
4; (1988-89) I, 3. 

Becquerelgrensen i reinsdyrkjØtt - se HELSE
VESEN (1986-87) III, 5. 

BEDRIFrSBESKATNING .......... . .... 45 

BEDRIFTSDEMOKRATI . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

Bedriftsdemokrati, program for videreutvikling 
av - se ARBEIDSMILJØ (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, L 

Bedriftshelsetjeneste for fiskere - se HELSEVE
SEN ( 1985-86) I, l. 

Bedriftshelsetjenesten, forslag om vurdering av 
- se ARBEIDSMILJØ (1987 -88) Il, l. 

- ev. beskatning av ytelser fra - se ARBEIDS-
MILJØ (1986-87) IV, l. 

- konsesjon til å føre personregistre - se PER
SONVERN (1986-87) Il, 2. 

- Nasjonal helseplan - se HELSEVESEN 
(1988-89) li , 11. 

- pålegg til næringslivet om obligatorisk - se 
ARBEIDSMILJØ (1988-89) III, 2. 

- ratifikasjon av ILO-konvensjon om - se AR
BEIDSMILJØ (1985-86) III, 6. 

Bedriftsoppkjøp i distriktene- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1988-89) Il, l. 

Bedriftsovertakelser, kontroll med - se AK
SJER (1987-88) IV, 3. 

- utenlandske - se INDUSTRI (1988-89) Ill, 
18. 

Bedriftsutvikling, tilskudd til - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1988-89) Il, 3. 

Befalsordning, justering av den reviderte - se 
MILITÆRT PERSONELL (1987-88) Il, l. 

Befolkningsutviklingen i Norge - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 2. 

- forslag om tiltak vedr. - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Il, 3. 

- i Troms og Finnmark og forsvarsberedska
pen- se FORSVAR (1987-88) III, 20. 

Begrensningsregelen i statsskattevedtaket 1986 
(80-pst.-regelen) -se SKATTER (1986-87) I, 
2. 

Behandlingsreiser til utlandet - se HELSEVE
SEN (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- til utlandet, forlengelse av ordningen med -
se HELSEVESEN (1986-87) Il, 5. 

- til utlandet, stønadsordninger for - se HEL
SEVESEN (1988-89) III, 13. 

Behovsprøving av studielån, aldersgrense for -
se STUDIEFINANSIERING (1985-86) l, l. 
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Beiarn, Saltfjellet/Svartisen, medeiendomsrett 
for Nordland fylkeskommune - se VASS
DRAGSREGULERING (1988-89) li, 2. 

Beiarn kommunestyre sender utt. i forbindelse 
med statsbudsj. 1989 og utbedringsarbei
der på Rv 812, ref. S.tid. 372 (20.10.88) og 
vedtatt sendt samferdselskomiteen. 

Beiarn-vassdraget, statsregulering av - se 
VASSDRAGSREGULERING (1986-87) Il, 
l. 

Bekkenløsningstilfeller, forebyggende arbeid 
mot- se SVANGERSKAP (1988-89) III, 4. 

Bekvemmelighetsflagg - se HANDELSFLÅTE 
(1985-86) Il, l og 2. 

Belgia, overenskomst om gasstransport - se 
TRAKTATER (1987-88) li, 9; (1988-89), Il, 2. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1988-89) 
li, l. 

Bellona, miljøstiftelsen, bruk av sivile tjeneste
pliktige- se MILJØVERN (1987-88) Ill, 2 og 
9. 

- politiets handtering av aksjonen ved Tita
nia- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1988-89) III, 19. 

Bendiksby, Hans, utvalgsleder - se FORSIK
RING (1988-89) IV, 2. 

Benin, erstatningsutbetaling på NORAD-anbe
falt garanti - se UTENRIKSHANDEL 
(1986-87) I, 3; (1986-87) li, 2. 

- eventuell faglig bistand, overføres - se UT
VIKLINGSHJELP (1987 -88) Il, 3. 

- Seme oljefelt, GIEKs engasjement (ikke
beh.) - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
Il, 9. 

- tilbakekalling av st.prp. om en restrukture
ringsavtale - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Il, 5. 

Bensinavgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 3; 
(1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4 og 5; (1988-89) I , 
3. 

- forhøyelse av - se SÆRAVGIFTER (1985-86) 
li, 4. 

- ikke-bifalt forslag om økning i - se FI
NANSER (1985-86) Il, 3. 

Bensintilgjengelighet i grisgrendte strøk - se 
OLJEOMSETNING (1987-88) Ill, 3. 

Benådning og oppsettende virkning på fullbyr
dingen - se DOMSTOLER (1988-89) IV, 2. 

Benådningssaker - se REGJERINGEN (1986-
87) Il, 7; (1987-88) Il, 5; (1988-89) Il, 10. 

Beredskap- drikkevanns-, ved en atomkraftu
lykke- se KOMMUNER (1986-87) Ill, 2. 

- befolkningsutviklingen og forsvars- - se 
FORSVAR (1987-88) Ill, 20. 

- brann - se KOMMUNER (1988-89) Ill, 6. 
- bygg- og anlegg- se SIVILFORSVAR (1985-

86) Ill, 2. 
- drivstoff i Valdresbanens område - se OL

JEOMSETNING (1988-89) Ill, l. 
- drivstofforsyning i Nord-Norge- se OLJE

OMSETNING (1987-88) Il, 3. 
- fiskeri-, budsjett- se FISKERIER (1987-88) 

I, 2; (1988-89) I, l. 
- forsvars-, ved utflagging - se FORSVAR 

(1986-87) Ill, 3. 
- forsynings- , budsjett 1988 - se INDUSTRI 

(1987 -88) I, 4. 
- handels-, budsjett - se HANDEL (1985-86) I, 

2; FORSVAR (1986-87) I, l; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I, l. 

- handels-, endr. budsjett 1988 - se FOR
SVAR (1987-88) I, 3. 

- helikopter- se FORSVAR (1987-88) Ill, 18 
og REDNINGSTJENESTE (1987-88) Ill, 4 
og5. 
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- helsemessig, budsjett - se HELSEVESEN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I, l. 

- helsetjenestens kommunikasjons- - se 
HELSEVESEN (1988-89) IV, 3. 
i politiet, budsjett 1986- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1985-86) I, l. 

- industri, budsjett- se INDUSTRI (1985-86) 
I, l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I , 4. 

- industri, endr. budsjett 1988 - se INDU
STRI (1987-88) I, 4. 

- industri- og forsynings, budsjett 1989 - se 
INDUSTRI (1988-89) I, 3. 

- informasjon - NRK, budsjett - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1985-86) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- katastrofe - se REDNINGSTJENESTE 
(1987-88) Ill, 3. 

- kraftforsyning- se ELEKTRISITET (1985-
86) l, l ; (1985-86) IV, 2. 

- kraftforsyning, budsjett - se ELEKTRISI
TET (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) l, 
l. 

- lagring av avgiftsolje - se OLJEOMSET
NING (1986-87) Il, l. 

- mot algeinvasjon - se MILJØVERN (1988-
89) Ill, 10. 

- mot selinvasjon - se MILJØVERN (1987 -88) 
Ill, 3. 

- nedleggelse av krafttransformatorproduk
sjonen på Hasle- se ENERGI (1988-89) Ill, 
2. 

- oljeforsyning - se OLJEOMSETNING 
(1986-87) I , l og 2; (1986-87) 11, 2. 

- oljeforsyning, budsjett - se OLJEOMSET
NING (1985-86) l, l ; (1987-88) l , l ; (1988-89) 
I, 2. 

- oljevern-, melding om - se FORURENS
NING (1988-89) Il, 10 og (1988-89) Ill, 39; 
OLJE (1988-89) Il, 6. 

- oljevernberedskap i Fensfjorden - se FOR
URENSNING 0986-87) Ill , 7. 
politiet, budsjett - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- psykiatrisk, for trafikkofre og deres pårø
rende - se HELSEVESEN (1987-88) Ill, 14. 

- samferdsels- - se KOMMUNIKASJON 
(1985-86) I , l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I , l; 
(1988-89) I , l. 

- sivilt, budsjett - se SIVILFORSVAR (1987-
88) l, l; (1988-89) I, l. 

- sivilt, langtidsplan 1990-93 - se SIVILFOR
SVAR (1988-89) Il, l. 

- skipsfarts-, se FORSVAR (1986-87) I, l og 
SJØFART (1986-87) Il, 5. 

- skipsfarts-, budsjett - se SJØFART (1985-
86) I, 2; FORSVAR (1987-88) I, l ; - skips
farts- , endr. budsjett 1988 - se FORSVAR 
(1987 -88) I, 3. 

- sykehuslagre - se FORSVARSMATERI
ELL (1986-87) Il, 2. 

- syketransport til havs - se HELSEVESEN 
(19f.6-87) Ill, 30. 

Beredskapsbevilgning for Fauske kommune - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1985-86) Ill, 
3.(1988-89) I , l. 

Beredskapsbudsjett, ekstraordinære sysselset
tingsmidler 1989 - se SYSSELSETTING 
(1988-89) I, l. 

Beredskapsmidler til vernede bedrifter - se SYS
SELSETTING (1985-86) Ill, 9. 

Beredskapsplanen for arbeidsmarkedstiltak - se 
SYSSELSETTING (1985-86) Il, l. 

Beredskapstroppen ved Oslo Politikammer, per-
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sonalpolitikken overfor - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) Ill, 4. 

Beretning om rikets tilstand - se REGJERIN
GEN (1985-86) sak 2; (1986-87) 11, l. 

Berg, Knut, utvalgsleder - se KULTUR (1987-
88) Il, 3. 

Berg, Olav A., søknad om tilleggspensjon - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) Il, 3. 

Bergen, avløpsforholdene i - se KOMMUNER 
(1987-88) Ill, 3. 

- bygging av nytt fengsel - se FENGSLER 
(1987-88) Ill, 6. 

- cyanidsaken i- se FORURENSNING (1988-
89) 111, 8. 

- Festspillene, gjeldssanering - se KUNST 
(1988-89) Il, 3. 

- sikring av at Rekstens kunstsamlinger blir 
værende i - se KUNST (1988-89) Ill, 4. 

Bergen Bank AlS, representantskapsvalg - se 
BANKER (1985-86) Il, 4; (1987-88) Il, 11. 

Bergen bystyre sender uttalelse om den økono
miske situasjon, ref. S .tid. 2061 (27.1.88) og 
vedlagt protokollen. 

Bergen ingeniørhøgskole, kvalifiserte lærere til -
se LÆRERE (1985-86) 111, 3. 

Bergen kommune, forholdet til staten angående 
asylsøkermottaket - se INNVANDRERE 
(1987-88) Ill , 20. 

Bergen kretsfengsel, aspirantordning for ansat
te ved- se FENGSLER (1987-88) Ill, 3. 

- budsjett - se FENGSLER (1986-87) I , l ; 
(1987-88) I , l ; (1988-89) I, l. 

Bergen Nærradio, klage over frekvenstildeling 
se KRINGKASTING (1987-88) Ill , 2. 

Bergen politikammer, forholdene ved - se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) I, 
l. 

- politivald ved - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1985-86) Ill, 10. 

Bergens ordfører sender uttalelse om lokalise
ring av Sagas driftsorganisasjon for Snorre
feltet, ref.S .tid. 2114 og sendt Energi- og in
dustrikomiteen. 

Bergensbanen, samordning med fremdrift av 
stamveien gjennom Voss - se JERNBA
NER (1986-87) Ill, 5. 

Bergenshalvøens kommunale kraftselskap, over
takelse av Dale transformatorstasjon - se 
ELEKTRISITET (1988-89) Il, 4. 

- søknad om bygging av gasskraftverk på 
Karmøy - se ELEKTRISITET (1987-88) Il, 
4. 

Berger Skog, Nesodden, trygging av bomiljøet
se BYGNINGSVESEN (1986-87) Ill, 9. 

Bergerkjølen skog i Aurskog-Høland, kjØp av -
se LANDBRUK (1986-87) Ill, l. 

Bergstrøm, Yngve, naturalisering som norsk 
borger- se INNVANDRERE (1986-87) Il, 7. 

BERGVERK . ....... . .... . .. . ...... . ..... 50 

Bergverkselskapet Nord-Norge AlS- se BERG
VERK (1986-87) I, 2; (1986-87) Il, l. 

Bern-konvensjonen- se NATURVERN (1985-86) 
Il, 2. 

Berntsen, Per, Laksevåg, anmoder Odelstinget 
. om å reise riksrettstiltale mot hØyesteretts
dommere pga. avvisning av anke, ref. O.tid. 
12 (17 .11.88) og vedtatt henlagt. 

Bessaker Hermetikkfabrikk A/S - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1985-86) 11, 2. 
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Bestemødrene på Stortings plass, omtale i bud
sjettdebatt - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) I, l. 

Bestikkelser, bruk av norske u-hjelpsmidler til
se UTVIKLINGSHJELP (1987-88) HI, 5. 

- ved eksportkontrakter i utviklingsland, 
skattefradrag for - se SKATIEFRADRAG 
(1987 -88) Ill, l. 

Betablokker, Det frivillige skyttervesens bruk 
av- se FORSVAR (1985-86) Ill, 10. 

Betalingsfjernsyn- se KRINGKASTING (1985-
86) Il, l. 

- statleg dirigering av- se KRINGKASTING 
(1986-87) Ill, 4. 

- seTV. 
Betaling for ferdigbehandlede pasienter - se 

HELSEVESEN (1988-89) Ill, 18. 
Bevegelseshemmede, parkeringsplasser for - se 

FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE (1988-
89) Ill, 2. 

Bevilgningsreglementet og dekning av tap ved 
Kongsberg Våpenfabrikk - se RIKSREVI
SJONEN (1987-88) Il, l. 

- og fullmaktsforslag - se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN, BEHAND-
LINGSMÅTEN (1987 -88) sakene 28 og 32. 

Bibeloversettelse til samisk - se SAMER (1985-
86) HI, 2. 

BffiLIOTEK OG LITTERATUR . . . . . . . . . . . 52 

Bibliotekbusser, moms på - se BIBLIOTEK OG 
LITTERATUR (1986-87) Ill, 6. 

Bibliotekvederlag, lov om - se BIBLIOTEK OG 
LITTERATUR (1986-87) IV, l. 

BmSYS U - se BIBLICYfEK OG LITTERATUR 
(1986-87) I, l. 

Bidragsforskott, ny lov om - se FAMILIE (1987-
88) IV, 2; (1988-89) IV, 2. 

Bidragsinnkreving, budsjett - se FAMILIE 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 

- endr. budsjett 1986- FAMILIE (1986-87) li, 
2. 

- restanser- se FAMILIE (1988-89) Ill, l. 
ved lensmannskontora - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1985-86) Ill, l. 

Bilansvarsloven, endr. i - se FORSIKRING 
(1988-89) IV, 3. 

Bilateral bistand, budsjett 1986 - se UTVIK
LINGSHJELP (1985-86) I , l; (1986-87) l, l 
og 2; (1987-88) I , l; (1988-89) I , l. 

- endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il , 3 og 10; (1988-89) Il, 6 og 14. 

- støtte til hovedsamarbeidsland - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) Il, 2. 

Bilavgifter, anvendelse av inntektene fra - se 
SÆRAVGIFTER (1986-87) III, l. 

- fritak ved strengere avgasskrav - se SÆR
AVGIFTER (1986-87) Il, 3. 

- reduksjon for elektriske biler - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) Ill, 6. 

Bilavgiftssystemet, forenkling av - se SÆRAV
GIFTER (1985-86)111, l. 

Bilbeltepåbud i drosjer og problemer for små
barnsforeldre - se VEGTRAFIKK (1988-89) 
Ill, 6. 

Bilbeskatning 1988 - se SKATIER (1987-88) IV, 
l. 

- endr. i- se SKATTER (1986-87) IV, 4. 
- for private næringsdrivende - se BE-

DRIFTSBESKATNING (1987 -88) III, 6; 
(1988-89) Ill, l; (1988-89)1V, l. 

Biler, avgifter på miljø- og sikkerhetsutstyr i -
se SÆRAVGIFTER (1985-86) Ill, 5. 

- avgiftsklassifisering av - se SÆRAVGIF
TER (1988-89) Il, 3. 

- tollfrihet for hjemførte- se TOLL (1988-89) 
Ill, 3. 

Bilforsikring, biler uten - se VEGTRAFIKK 
(1988-89) HI, 16. 

Bilfradrag, justering av - se SKATTEFRA
DRAG (1986-87) III, 5. 

Bilfrie soner, forslag til lov om (ikke-beh.) - se 
VEGTRAFIKK (1988-89) IV, 2. 

Bilføreropplæring - se TRAFIKKSIKKERHET 
(1986-87) Il, 2. 

Billedkunst, budsjett- se KUNST (1985-86) I, 2; 
(1986-87) I, 2; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- omsetningsavgift på- se KUNST (1988-89) 
IV, l. 

Billedkunstutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Billedvev, avgiftsfritak ved omsetning av - se 
MERVERDIAVGIFT (1985-86) IV, l. 

BILLIGHETSERSTATNINGER . . . . . . . . . . 54 

Bilmodeller, avgiftsbelastning av enkelte - se 
FORSIKRING (1986-87) Ill, 3. 

Bilpolitikk- se VEGTRAFIKK (1986-87) Il, l. 
Bilruter, takstmyndighet for - se VEGTRA

FIKK (1986-87) Il, 2. 
Bilstøtteordningen ved attføring - se TRYG

DER (1988-89) I, 2. 
Biltilsynet - se Statens biltilsyn. 
Biltrafikk, forurensning fra - se FORURENS

NING (1986-87) Il, 3. 
- reduksjon av nitrogenoksidutslipp fra - se 

VEGTRAFIKK (1988-89) III, 12. 
- tiltak mot økende- se VEGVESEN (1988-

89) I, l. 
Biltyveri, strafferammen for - se STRAFFE

LOVGIVNING (1988-89) IV, 2. 
Bilulykker blant rekrutter på permisjon- se MI

LITÆRT PERSONELL (1987-88) Ill, 4. 
Bilutleiefirmaer, fradragsrett ved anskaffelse 

av personbiler - se MERVERDIAVGIFT 
(1986-87) IV, l. 

Bilutvalg, sammensetningen av et - se FUN
SKJONSHEMMEDE (1985-86) Ill, 6. 

Bilvrak, oppsamlingssystem for - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 32. 

- oppsamlingssystem, budsjett - se FOR
URENSING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1986-87) Il, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Bindal kommunestyre sender uttalelse om kon
traktørvirksomheten i bygningsfagene, ref. 
S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt protokollen. 

Bingen, .bevaring av fløtingsanlegg ved - se 
KULTURVERN (1985-86) Ill, 3. 

Bioenergi- se ENERGI (1988-89) Il, l. 
- budsjett 1987- se ENERGI (1986-87) I, l. 
Bioteknologi, EFs patentdirektiv - se VITEN-

SKAP (1988-89) Ill, 8. 
- etisk råd for - se HELSEVESEN (1985-86) 

Ill, 3. 
- etiske retningslinjer ved forskning i- se VI

TENSKAP (1987-88) Ill, 3, 11 og 14; (1988-
89) Il, 5. 

- forsøk med overføringer fra mennesker til 
dyr - se VITENSKAP (1988-89) Ill, 5. 

- fortolkning av Den europeiske patentkon
vensjons artikkel 53 - se VITENSKAP 
(1988-89) Ill, 10. 
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- internasjonalt senter for genetikk og - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1987-
88) Ill, 3. 

- koordinerende ansvar for forskning i - se 
VITENSKAP (1988-89) Ill, 6. 

- melding om- se SVANGERSKAP (1986-87) 
Il, 2. 

- nordisk rapport om - se VITENSKAP 
(1988-89) Ill, 7. 

- norsk forskning i- se VITENSKAP (1987-
88) Ill, 9. 

- patentering innen- se VITENSKAP (1988-
89)!11, 11. 

- patentrettigheter i Norge innen- se VITEN
SKAP (1988-89) Ill, 9. 

- representasjonen i Etikkutvalget - se VI
TENSKAP (1988-89) Ill, 12. 

- statsministerens redegjørelse - se VITEN
SKAP (1988-89) Il, 8. 

- stortingsmelding om forskning omkring -
se VITENSKAP (1988-89) Ill, 4. 

Biskopene, budsjett- se DEN NORSKE KIR
KE (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88), I, 
l; (1988-89) I, l. 

Bistandsavtaler - se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Il, 7 og 8; (1987-88) Il, 4; (1988-89) 
Il, 12. 

Bistandsdepartementet, konstitusjonelle anteg
nelser 1987- se DEPARTEMENTER (1988-
89) Il, 3. 

Bivirkningsnemnda for legemidler - se HELSE
VESEN (1986-87) Ill, 27. 

Bjerkholtutvalget, Norges Bygdeungdomslags 
deltakelse i- se DEPARTEMENTER (1987-
88) Ill, 6. 

Bjerkreimsvassdraget- se VANNKRAFT (1985-
86) Il, 2. 

- konsesjonsbehandling - se VASSDRAGS
REGULERING (1986-87) Ill, l. 

- Rogaland, plassering i Samlet plan - se 
VANNKRAFT (1988-89) Il, l. 

Bjøllåga kraftverk, utbygging - se VASS
DRAGSREGULERING (1986-87) Il, 2. 

Bjøllånes, SaltfjelleUSvartisen, medeiendoms
rett for Nordland fylkeskommune - se 
VASSDRAGSREGULERING (1988-89) Il, 
2. 

Bjølvefossen AlS, tørking av husdyrgjødsel 
med bruk av spillvarme fra - se LAND
BRUK (1988-89) Ill, 9. 

Bjørgvin bispeembete, kandidatane til - se DEN 
NORSKE KIRKE (1986-87) Ill, 4. 

Bjørn, fellingstillatelse for - se NATURVERN 
(1987-88) Ill, 17. 

Bjørnefjell tollsted, bemanningen ved - se 
TOLL (1986-87) Ill, 3. 

Bjørnevatn idrettsanlegg, Kirkenes støtte til - se 
FORSVARSMATERIELL (1986-87) Il, 3. 

Bjørnfjell, nattstenging av mellomriksveien 
over- se VEGTRAFIKK (1987-88) Ill, 7. 

Bjørnsundsaken - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1986-87) Il, 8. 

Bjørnøen AlS, melding om utviklingen i perio
den 1984- 89- se STATSBEDRIFTER (1988-
89) Il, 3. 

Bjørnøya Sør, oljeforurensning ved leteboring 
på- se FORURENSNING (1985-86) Ill, 3. 

Bjøraanesset-saken - se TRYGDER (1988-89) 
IV, 9. 

Blandede kreditter, bruk av norske u-hjelps
midler til - se UTVIKLINGSHJELP (1987-
88) Ill, 5. 

- retningslinjer for - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) Il, 5 og 6. 

- tilskudd til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 11. 
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- tilskudd til prøveordning - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) l, l; (1987-88) I, l. 

- økning av tilsagnsfullmakten - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) Il, 2. 

Blasfemiparagrafen i straffeloven, forslag om 
opphevelse - se STRAFFELOVGIVNING 
(1988-89) IV, 3. 

Bleikvassli Gruber AlS- se BERGVERK (1986-
87) I, 2; (1986-87) Il, l; STATSBEDRIFTER 
(1987-88) I, 3. 

Blinde førskolebarn, kassettspillere til - se 
BARN (1985-86) Ill, 4. 

Blindeforbund, Vestlandske, aktivitetssenter 
på Askøy - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1986-87) I, l. 

Blodbankene, sikringstiltak for å hindre HIV
smitte - se HELSEVESEN (1987 -88) 11, 3. 

- Økte kostnader ved - se HELSEVESEN 
(1987-88) Il, 10. 

Blyfri bensin, informasjon om fordeler ved - se 
FORURENSNING (1985-86) Ill, 23. 

Blødere, erstatning til AIDS-smittede- se SYK
DOMMER (1985-86) Ill, 8. 

Blå Kors Sosialavdeling, budsjett - se ALKO
HOL (1986-87) l, 2; (1987-88) l, 2. 

Blåbærhaugen Korttidsbarnehage, avslag på an
ke om tilskudd til - se BARNEHAGER 
(1988-89) Ill, 5. (1987 -88) Il, 2 og 3. 

Bo- og drivepliktsbestemmelser, praktisering av 
- se JORDLOVER (1985-86) Il, l; (1986-87) 
Il, l; 

Bobygg AlS i Lørenskog, Kredittkassens med
virkning i konkursen - se BANKER (1988-
89) Ill, 5. 

Bodø flystasjon, anbud på forsvarets byggear
beider - se FORSVAR (1988-89) Ill, 6. 

- utbygging av den militære flyplassen - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 12. 

Bodø kretsfengsel - se FENGSLER (1986-87) l, 
l. 

- tilleggsbev. 1989- se STATSBUDSJETIET 
(1988-89) Il, 5. 

Bodø lufthavn, farlige situasjoner i luftrommet 
-se LUFTFART (1986-87) Ill, 7. 

- festekontrakt med Widerøes Flyveselskap 
AJS - se LUFTFART (1988-89) Il, 2. 

- innstilling av flyrute fra - se LUFTFART 
(1988-89) Ill, 8. 

- ny ekspedisjonsbygning - se LUFTFART 
(1987 -88) Il, 3. 

Bodø lærerhøgskole, finansiering av desentrali
sert lærerutdanning - se HØGSKOLER 
(1987-88) Ill, 6. 

Bodø og Leknes, konsesjonsavslag på fergedrift 
-se FERGER (1987-88) Ill, 4 og 5. 

Boformer i eldreomsorgen, finansiering av al
ternative - se ELDREOMSORG (1986-87) 
Ill, 5. 

Bofors, norsk våpeneksport til India via - se 
EKSPORTREGULERING (1987-88) Ill, 2. 

Bogafjell i Sandnes, salg av statsskog i forbin
delse med utbygging av- se SKOGBRUK 
(1985-86) Il, l. 

Boikott av Sør-Afrika, anmodning fra Trond
heim bystyre, ref. S.tid. 83 (14.10.87) og ved
lagt protokollen. 

- brudd på loven- se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Ill, 10. 

- forslag om - se UTENRIKSSAKER (1985-
86) Il, 10 og 11. 

- støtte til vanskeligstilte bedrifter - se 
UTENRIKSSAKER (1987 -88) Il, 3. 

Boikott av Sør-Afrika og Namibia, forslag om 
endr. i lov - se UTENRIKSHANDEL (1988-
89) IV, l. 
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- lov om Økonomisk - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) IV, l. 

- utvidelse av loven til å omfatte dieselolje -
se UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 24. 

Bokbusser, moms på - se BIBLIOTEK OG LIT
TERATUR (1986-87) Ill, 6. 

Bokbål -se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1988-89) Ill, 2. 

Bokomsetnad, endring av bransjeavtala for - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1985-86) 
Ill, 2. 

Bokostnader- se BOLIGFINANSIERING 
Bokpriser - se PRISER (1986-87) Il, 2. 
Boksekamp, NRK-ledelsens nei til overføring 

av - se NORSK RIKSKRINGKASTING 
(1987-88) Ill, 2. 

Bolig, beskatning ved leie av arbeidsgiver - se 
PERSONBESKATNING (1987 -88) Ill, l og 
2. 

Bolig· og fritidseiendommer, taksering av - se 
PRISER (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Boligbeskatning ved avhendelse av felles bolig 
etter separasjon eller skilsmisse - se PER
SONBESKATNING (1988-89) IV, 2. 

- økning i ligningstakstene - se SKATTER 
(1987-88) IV, l. 

Boligbyggelagsloven, endr. i - se BOLIGSAM
VIRKE (1988-89) IV, l. 

BOLIGBYGGING . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 56 

BOLIGFINANSIERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Boliglån for statsansatte - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1987-88) Il, 5. 

- til statsansatte, budsjett 1989 - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1988-89) I, l. 

- til ungdom i Postsparebanken - se POST 
(1986-87) III, 3. 

- til ungdom, forslag fra Harald Synnes - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1987-88) l. 

- husbanklån til utleieboliger- se DEN NOR
SKE STATS HUSBANK (1986-87) Il, 7. 

Boliglånsrente, påskjønning av banker med lav 
- se BOLIGFINANSIERING (1987-88) III, 
l. 

Boligmiljøtiltak, budsjett 1986 - se LOKAL
FORVALTNING (1985-86) I, l. 

Bolignødsår, informasjon om FNs-se FN (1986-
87) Il, 9. 

Boligomsetning, forbrukerveiledning ved - se 
FORBRUKERSAKER (1987-88) Ill, 5. 

Boligplan, en nasjonal, forslag fra Hanna Kvan
mo - se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1987 -88) I. 

Boligpolitikk for 90-årene - se BOLIGBYG
GING (1988-89) Il, l. 

Boligpolitiske reformer - se BOLIGBYGGING 
(1986-87) Il, l. 

Boligprisene - se BOLIGFINANSIERING 
(1986-87) Ill, 2. 

Boligrente - se BOLIGFINANSIERING (1985-
86) III, 3. 

BOLIGSAMVIRKE ...................... 60 

Boligselskaper, endr. i skattereglene for - se 
BOLIGSAMVIRKE (1988-89) IV, 3. 

Boligspekulasjon i Bergen - se BOLIGBYG
GING (1986-87) Ill, 6. 

Boligstiftelsen Storo - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1987-88) Il, 5. 

Boligstøtte ytet av statsbankene, budsjett - se 
BOLIGFINANSIERING (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Boligtilskudd, budsjett- se LOKALFORVALT
NING (1985-86) I, l; (1986-87) l, l. 

Bolivia, støtte til narkotikaprosjekt - se UT
VIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 9. 

Bolterdalen·prosjektet- se STATSBEDRIFTER 
(1987-88) I, 3. 

Bolæme fort, nybygg- se FORSVAR (1988-89) 
I, l. 

Bomiljøer, trygging av- se BYGNINGSVESEN 
(1986-87) Ill, 9. 

Bomiljøtiltak, budsjett- se LOKALFORVALT
NING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988- se LOKALFORVALT
NING (1987-88) l, 2. 

Bompenger på E 68 Sollihøgda - Vik i Buskerud 
-se VEGVESEN (1985-86) Il, 5. 

- tilleggsavgift ved unnlatt betaling - se VEG-
VESEN (1987-88) IV, l. 

Bompengefinansiering - se VEGVESEN (1988-
89) Il, 5. 

- av hovedvegene i Oslo-området - se VEG
VESEN (1985-86) Il, 8; (1987-88) Il, 16. 

- av Austefjorden ferjekai - se FERGER 
(1986-87) Il, l. 

- av El8 Fjellinjen i Oslo - se VEGVESEN 
(1986-87) Il, 3. 

- avE 76 Drammen-Mjøndalen- se VEGVE
SEN (1987-88) Il, 18. 

- av hovedvegnettet i Grenland- se VEGVE
SEN (1987 -88) Il, 12. 

- av Rennesøys fastlandsforbindelse i Roga
land- se VEGVESEN (1987-88) Il, 14; (1988-
89) Il, 3. 
av Rv 15 Kjølsdalen-Måløy, tilbaketrekking 
av forslag om - se VEGVESEN (1987 -88) Il, 
17. 

- av Rv 19 tunnel under Nappstraumen i 
Nordland- se VEGVESEN (1987-88) Il, 15. 

- av Rv 457, Flekkerøy i Kristiansand - se 
VEGVESEN (1987 -88) Il, 11. 

- av Skålavegen i Møre og Romsdal - se VEG
VESEN (1987-88) Il, 13. 

- av Sotrabrua i Hordaland, disponering av 
overskott- se VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

- av Skarnsundbrua i Nord-Trøndelag - se 
VEGVESEN (1986-87) Ill, 17. 

- forhåndsoppkreving av - se VEGVESEN 
(1986-87) Il, 8. 

- ved utgifter til tilførselsveger til Askøybrua 
-se VEGVESEN (1986-87) I, 2. 

Bompengeinnkreving på Hitra-Frøya fastlands
samband, sØknad om - se VEGVESEN 
(1988-89) Ill, 17. 

Bomstasjon på E6 Trondheim-Stjørdal, plasse
ring av- se VEGVESEN (1986-87) Ill, 19. 

Bore, Thor Bjarne, utvalgsleder - se KRING
KASTING (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 3. 

Borettslag, endr. i takstplikten for tilknyttede
se BOLIGSAMVIRKE (1987-88) IV, l. 

- rentefradrag for inntektsåret renten betales 
- se BOLIGSAMVIRKE (1988-89) Ill, l. 

Borettslagsloven, endr. i- se BOLIGSAMVIR
KE (1986-87) IV, l; (1987-88) IV, 2; (1988-89) 
IV, l og 2. 

Borgervern, kriminalsjefens forslag om «styrt» 
-se RETTSVESEN (1986-87) Ill, 2. 

- opprettelse av frivillig - se RETTSVESEN 
(1986-87) Ill, 3. 



Stikkordregister 

Borre-Horten, kommunesammenslutningen -
se KOMMUNER (1986-87) Il, l og 3. 

Borregaard Fabrikker, kvikksølvutslipp fra - se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, 11. 

Borregaardsretten, opphevelse av lov om - se 
ALKOHOL (1988-89) IV, 4. 

Borteboerstipend for ungdom under 18 år - se 
STUDIEFINANSIERING (1985-86) I, l. 

Bosettingsmønsteret i Norge - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1986-87) Il, 2. 

- opprettholdelse av - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1988-89) Ill, 3. 

Bospareordning for ungdom - se BOLIGFI
NANSIERING (1987-88) Il, l og IV, l. 

Bostøtte - se DEN NORSKE STATS HUS
BANK (1987 -88) Il, 5. 

- budsjett- se DEN NORSKE STATS HUS
BANK (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1987-88) 
I, 2; (1988-89) I, l. 

- for minstepensjonister og funksjonshem
mede- se ELDREOMSORG (1986-87) Ill, 3. 

- for pensjonister, budsjett - se ELDREOM
SORG (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- til psykisk utviklingshemmede i bokollek
tiv - se DEN NORSKE STATS HUSBANK 
(1986-87) Ill, l. 

- tilleggsbev. 1986- se DEN NORSKE STATS 
HUSBANK (1986-87) Il, 2. 

Bostøtteordningen, endr. i- se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1985-86) Il, 2; Ill, l; 
(1986-87) Il, 4. 

Botnen, Ludvig, minnetale over tidl. stortings
repr., S.tid. 3084 (6.5.87). 

Boysen, Kjell, utvalgsleder - se SYSSELSET
TING (1987 -88) IV, 2. 

Bragefeltet, innfasing av - se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Il, 3. 

- tiltredelse av drivverdighet - se OWEUT
VINNING (1987-88) Il, 5. 

Brannberedskap - se KOMMUNER (1988-89) 
Ill, 6. 

Brannskole, Norges, lokalisering av- se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1987-88) Ill, 4; 
(1988-89) Ill, 32. 

- vurdering av renseanlegg for avlø_psvann 
ved lokalisering av- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1988-89) Ill, 29. 

Brannslokking, undervisning i - se GR UNN
SKOLEN (1986-87) Ill, 11. 

Brannvern, lov om- se KOMMUNER (1986-87) 
IV,2. 

- opplæringssenter i Brønnøysund - se VI
DEREGAENDE SKOLER (1986-87) I, l. 

Brannvesenet i Grimstad, privatisering av - se 
KOMMUNER (1985-86) Ill, 3. 

Brannvesenets oppgaver - se KOMMUNER 
(1986-87) IV, 2. 

Bransjeavtala for bokomsetnad, endr. av - se 
BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1985-86) 
Ill, 2. 

Bransjerådene, budsjett 1986 - se INDUSTRI 
(1985-86) I, l. 

Bransjerådsloven, opphevelse av - se INDU
STRI (1987-88) IV, l. 

Brasil, miljøkonsekvenser ved energiutbyg
ging - se MILJØVERN (1988-89) Ill, 13 og 
14. 

Bratsbergbanen, omlegging - se JERNBANER 
(1987 -88) Il, 4. 

- reisestatistikk- se JERNBANER (1988-89) 
Ill, 3. 

Bredtveit Kvinnefengsel, tilleggsbev. 1989 - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 
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Breheimen/Stryn, forslag om konsesjonsbe
handling- se VASSDRAGSREGULERING 
(1986-87) Il, 3. 

- utsettelse av utbygging av Strynevassdra
get - se VASSDRAGSREGULERING 
(1987 -88) Il, 2. 

Breheimen, utbygging av - se ELEKTRISITET 
(1986-87) Ill, 5 og 6. 

Breidvik, Kjartan- se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) Il, 2. 

Breivikatunnelen, Tromsø, forskuttering - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

Bremanger Smelteverk, tildeling av fastkraft - se 
KRAFTINTENSIV INDUSTRI (1986-87) 
Il, l. 

Brevkurs, Carl Fr. Wisløffs bok nektet godkjent 
som - se VOKSENOPPLÆRING (1987 -88) 
Ill, l og 4. 

Brevskolerådet, budsjett - se VOKSENOPP
LÆRING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Brevundervisning, budsjett- se VOKSENOPP
LÆRING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) l, l. 

- tilskudd til - se VOKSENOPPLÆRING 
(1986-87) Il, l. 

Britiske militærtropper, kjøp av kjøttvarer på 
transitt- se LANDBRUKSPRODUKTER 
(1985-86) Ill, 2. 

Britiske miljøorganisasjonar, støtte til- se FOR
URENSNING (1985-86) Ill, 6. 

Bru-prosjekt, forslag om finansiering ved mid
ler avsatt etter distriktsskatteloven - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 10. 

Brubakken, Olaf, utvalgsleder - se BEDRIFTS
DEMOKRATI (1987-88) IV, l. 

Bruget AlS, konsesjon for kjøp av eiendom i 
Hønefoss- se LANDBRUK (1987-88) Ill, 6. 

Bruktbiler, heftelser på - se RETTSVESEN 
(1987-88) III, 10. 

Brundtland-rapporten - se Verdenskommisjo
nen for miljØ og utvikling. 

Brunlanes, kommunesammenslutning - se 
KOMMUNER (1986-87) Il, 3. 

Broprosjekter, finansiering gjennom fergesub
sidier - se VEGVESEN (1986-87) Ill, 5. 

- finansiering ved DU-midler - se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 3. 

Brusselnomenklaturen- se TRAKTATER (1986-
87) Il, 3. 

Bryggerinæringen, konkurransen i - se PRISER 
(1986-87) Ill, 6. 

Brystprotese, reglene om refusjon av utgifter -
se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 22. 

Brændens Nesedråper, godkjennelse av - se 
HELSEVESEN (1986-87) Ill, 4. 

Brødrene Aa Båtbyggeri, rentestøtte for - se 
VERFTSINDUSTRI (1985-86) Ill, 4. 

Brødrene Aarsæther, Sunnmøre, salg av- se LO
KALFORVALTNING (1988-89) Ill, 5. 

Brønnbåter, finansiering av - se VERFI'SIN
DUSTRI (1986-87) Il, 2. 

- finansieringsforholdene (salderingen) - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) l, 34. 

- vurdering av fmansieringsordningen - se 
VERFTSINDUSTRI (1988-89) l, l. 

Brønnøy kommunestyre sender henstilling om 
tiltak mot kontraktørvirksomhet, ref. S.tid. 
79 (15.10.86) og vedlagt protokollen. 

Brønnøysund, helikopterbase i - se OWE (1985-
86) Ill, 6. 

- kapasiteten ved Foretaksregisteret - se 
RETTSVESEN (1988-89) Ill, l. 

- luftambulansetjenesten - se SYKEHUS 
(1986-87) Ill, 35. 



- opplæringssenter i brannvern - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1986-87) I, l. 
registerenheten i - se Registerenheten i 
Brønnøysund. 

Brønnøysundregisteret se Registerenheten 
Brønnøysund. 

Brøyt AlS, omstillingsstøtte i forbindelse med 
Økonomisk boikott av Sør-Afrika - se 
UTENRIKSHANDEL (1987-88) Il, 2. 

Brøytekontraktene i Vegvesenet - se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 24 og 25. 

Braadland, Erik, minnetale over tidl. stortings
repr., S.tid. 24 (4.10.88). 

Braathens SAFE, rett til å fly strekningen Oslo
Tromsø- se LUITFART (1987-88) Ill, 2. 

Budsjettbehandlingen, debattopplegg for - se 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, 
BEHANDLINGSMÅTEN (1985-86) sakene 
4 og 5. 

Budsjetteringspraksis i Departementet for ut
viklingshjelp - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987 -88) Il, 3. 

Budsjettnemnda for jordbruket, budsjett 1986 -
se LANDBRUK (1985-86) I, l. 

Budsjettreformer i Forsvaret - se FORSVAR 
(1987-88) I , l. 

Bugøynes, Sør-Varanger kommunestyre sender 
uttalelse om situasjonen for fiskeværet, ref. 
S .tid. 2010 (20.1.88) og vedlagt protokollen. 

- trålernes tilknytning til fiskebruket i - se 
FISKERIER (1987-88) Ill, 4. 

Bulgaria, overenskomst til unngåelse av dob
beltbeskatning - se SKATTEA VTALER 
(1988-89) Il, 2. 

Bulimi, informasjon om - se SYKDOMMER 
(1987 -88) Ill, 2. 

- behandlingstilbud for pasienter - se SYK
DOMMER (1988-89) Ill, l. 

Bunad- og folkedraktrådet- se KULTURVERN 
(1987-88) I, 2. 

Burma, konsulentstudie vedr. oljeutvinning -
se UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

Busengdal, Ellen, treningsopplegg for den hjer
neskadde- se TRYGDER (1985-86) Ill, 8. 

Buskerud fylkeskommune, sender uttalelse om 
gjenvinningsanlegg for atomavfall i Doun
reay, ref. S.tid. 254 (21.10.86) og vedlagt pro
tokollen. 

Buskerud Papirfabrikk A/S, Drammen, utslipp 
av miljØskadelige stoffer - se FORURENS
NING (1987-88) Ill, 25. 

Bussrutetilbudet i Troms, nedskjæringer i - se 
VEGTRAFIKK (1987 -88) Ill, l. 

Bustadlån, renta på - se BOLIGFINANSIE
RING (1986-87) Ill, l. 

Butikkenes åpningstider - se VAREHANDEL 
(1986-87) Ill, 2. 

Buvik-utvalget, utredning av kommunegrense
ne i Hammerfest-området - se KOMMU
NER (1987-88) Ill, 2. 

Byfornyelse, budsjett 1987 - se LOKALFOR
VALTNING (1986-87) I, l. 

- innvilgningsrammene for utbedringslån til 
-se STATSBANKER (1988-89) I, l. 

Bygde-Noreg, arbeidsplasstilbod for kvinner i -
se SYSSELSETTING (1985-86) Ill, 7. 

Bygdeutviklingsfond - se LANDBRUK (1988-
89) I, l; (1988-89) Il, l. 

Bygdøy Kongsgård , budsjett - se KONGEN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Bygg- og anleggsnæringene, - se BYGNINGS
VESEN (1985-86) Il, l. 

- departementalt ansvar for- se BYGNINGS
VESEN (1986-87) Ill, 4. 
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- framskynding av offentlige byggeprosjekt 
for å motvirke arbeidsløshet i - se BYG
NINGSVESEN (1988-89) Ill, 7. 

Bygg- og anleggsstader, tryggleiken på - se 
BYGNINGSVESEN (1986-87) Ill, l. 

Byggebransjen, forhold pga. kontraktørvirk
somheten- se BYGNINGSVESEN (1988-
89) Ill, 4. l 

Byggeforskriftene, krav om sikring mot! barneu
lykker - se BYGNINGSVESEN (1988-89) 
Ill, l. 

Byggekostnader- se BOLIGBYGGING. 
Byggelånsgarantiordningen- se VERFTSINDU

STRI (1985-86) I, 2; (1986-87) Il, 3; (1988-89) 
Il, 3. 

Byggeprosjekt, motvirking av arbeidsløshet i 
bygg- og anleggssektoren ved framskyn
ding av offentlige- se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) Ill, 7. 

Byggesaksbehandling- se BYGNINGSVESEN 
(1985-86) IV, 4. 

Byggesaksutvalgets utredninger - se BYG
NINGSVESEN (1985-86) IV, 4. 

Byggestopp i Oslo - se BYGNINGSVESEN 
(1986-87) Ill, 3, 5, 6 og 7. 

Bygland kommune, opprettelse av næringsfond 
- se ELEKTRISITET (1988-89) Il, 3. 

Bygning- og forn.minnevernet, lettelser i finansi
ering av arbeid innen - se KULTURVERN 
(1988-89) Ill, 5. 

- organisasjonsspørsmål - se KULTUR
VERN (1987-88) Il, l. 

Bygningsbransjen, arbeidsmiljøet i - se BYG
NINGSVESEN (1988-89) Ill, 9. 

Bygningsloven- se BYGNINGSVESEN (1985-
86) IV, 4. 

- innstilling om - se BYGNINGSVESEN 
(1987 -88) Ill, 2. 
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Bygrenseskilt, markering av Oslo-begivenheter 
på- se VEGTRAFIKK (1985-86) Ill , 4. 

Bygsling av offentlig grunn - se BYGNINGSVE
SEN (1985-86) IV, 2. 

Bygslingsavgift til staten betalt av Jens Ryen -
se LANDBRUK (1986-87) Ill, 5. 

Bymiljøer, restaurering i bevaringsverdige, 
budsjett 1987- se KULTURVERN (1986-87) 
I, l. 

Byplanlegging - se KOMMUNER. 
Byregjering- se KOMMUNER (1985-86) IV, l. 
Byretten, kompetanse i straffesaker - se DOM-

STOLER (1988-89) IV, 2. 
Byrettene, budsjett- se DOMSTOLER (1985-86) 

I, l; (1986-87) I, l; (1986-87) Il, 3; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se DOMSTOLER (1986-87) 
Il, 2; (1987-88) Il, l ; (1988- 89) Il, l. 

Byrådet, endring i reglene for valgbarhet til - se 
KOMMUNER (1988-89) Ill, l. 

Bæreia, Krigsinvalidehjemmet, tilskott til - se 
MILITÆRT PERSONELL (1986-87) Il, 3. 

Bærum, regulering av areal til golfbane i - se 
LOKALFORVALTNING (1986-87) Ill, 2. 

Bærum kommune, avgjørelsesmyndighet i sa
ker etter jord- og konsesjonsloven - se 
JORDLOVER (1987-88) li , 3. 

Bærøe, Rolf H., utvalgsleder - se SIVILLOV
GIVNING (1987-88) IV, 2. 

Bøkevangen i Østfold, Økonomiske problemer 
for - se PSYKISK UTVIKLINGSHEMME
DE (1986-87) Ill, 3. 
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Bølgekraftverk - se ELEKTRISITET (1985-86) 
Il, 7. 

Bøndemes Bank AlS, valg til representantskap i 
-se BANKER (1985-86) Il, 4. 

Bøndemes slakteri AlL på Leknes, etablering av 
-se VETERINÆRVESEN {1985-86) Ill, 2. 

Bønders inntekt, fastsetting av kvinnelige - se 
PERSONBESKATNING (1985-86) Ill, l. 

Børgefjellområdet, jervundersøkelser i - se N A
TURVERN (1985-86) Ill, 10. 

Børs, kursfallet i New York- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1987 -88) Il, l. 

Børsen, overholdelse av informasjonsplikten 
ved inngåelse av opsjonsavtaler - se AK
SJER (1988-89) Ill, l. 

Børsklagenemnd, opprettelse av - se AKSJER 
(1988-89) IV, 4. 

Børsloven - se AKSJER (1987 -88) IV, 5; (1988-
89) IV, 4. 

Børsvirksomheten- se AKSJER (1988-89) Il, 2. 
- konkurranse i - se AKSJER (1985-86) Ill, l. 
Bøtestraff, utvidet område for- se STRAFFE-

LOVGIVNING (1988-89) IV, 2. 
Båtavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 3; 

(1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; (1988-89) I, 3. 
Båtregister, tilleggsbev. til arbeidet med et sen

tralt (salderingen) - se STATSBUDSJET
TET (1988-89) I, 34. 

Båtruter, takstmyndighet for - se FERGER 
(1986-87) Il, 2. 

Båtsfjord kommune, tilbud om mottak av flykt
ningefamilier - se INNVANDRERE (1986-
87) Ill, 14. 

Campingtilhengeravgift - se SÆRAVGIFTER 
(1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; (1988-89) I, 3. 

Canada, oppheving av øremerkede styrker 
(CAST-brigade)- se NATO (MILITÆRTEK
NISKE SPM) (1987-88) I, l. 

Carlsen, Reidar, minnetale over tidl. stortings
repr. og statsråd, S.tid. 3107 (12.5.87). 

CAST-brigaden, erstatning for den kanadiske 
forsterkningsstyrken - se NATO (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1988-89) l, l; NATO 
(POLITISKE SPM) (1988-89) Il, l. 

- oppheving av øremerkede styrker fra Cana
da - se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 
(1987-88) I, l. 

Cerebral parese, sentralinstituttet for - se Sen
tralinstituttet for cerebral parese 

CERN, tilskudd til Den europeiske organisa
sjon for partikkelfysikk - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1986-87) Il, l. 

Charterreiseavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-
86) I, 3; (1985-86) Il, 4; (1986-87) I, 6; (1987-
88) l, 4; (1988-89) I, 3; (1988-89) Ill, 5. 

Chartertrafikk, overføring fra Gardermoen til 
Fornebu- se LUFTFART (1987-88) Ill, 7. 

Chase Manhattan Bank (Norway) AlS, represen
tantskapsvalg- se BANKER (1985-86) Il, 2; 
(1986-87) Il, 3; (1987-88) Il, 4. 

Chile, brudd på menneskerettigheter i - se 
MENNESKERETTIGHETER (1986-87) Ill, 
l. 

- dødsdommer mot politiske fanger i - se 
MENNESKERETTIGHETER (1986-87) Ill, 
4. 

- eksport fra Norsk Hydro til - se UTEN
RIKSHANDEL (1986-87) Ill, 7. 

- rapporter om forholdene for tilbakesendte 
asylsøkere - se INNVANDRERE (1988-89) 
Ill, 25. 

- utvisning av asylsøker- se INNVANDRE
RE (1988-89) Ill, 7 og 10. 

Chilenere, avslag på asylsøknader - se INN
VANDRERE (1987-88) Ill, 5, 10, 12 og 33. 
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Christiania Bank og Kredittkasse, omplassering 
av lån - se BANKER (1986-87) Ill, 7. 

- representantskapsvalg- se BANKER (1985-
86) Il, 4; (1987-88) Il, 3 og 11. 

Christiania Spigerverk, alternativ produksjon i 
Nydalen - se NORSK JERNVERK AS 
(1988-89) I, 2; (1988-89) Ill, 4 og 7. 

- finansiering av førtidspensjonering - se 
NORSK JERNVERK AS (1988-89) Il, l. 

- forslag om salg av - se NORSK JERN
VERK AS (1988-89) Il, 4. 

- nedlegging av skrapbasert stålproduksjon 
ved- se NORSK JERNVERK AS (1987-88) 
Il, 3 og 4. 

- og jemverkskonsernets deltakelse i et 
dansk trådvalseverk - se NORSK JERN
VERK AS (1988-89) Ill, 5, 6 og 9. 

- salg av produksjonsutstyr - se NORSK 
JERNVERK AS (1988-89) Ill, 8. 

- skrapjernsproduksjonen ved - se NORSK 
JERNVERK AS (1988-89) Il, 2, 3 og (1988-
89) Ill, 3. 

Christie, Wilhelm Frimann Koren, Stortingets 
første president, statue av - se STORTIN
GET (1986-87) Il, 9; (1987-88) Il, 6. 

CIA, finansiering av Arbeiderpartiets overvå
kingsvirksomhet - se FORSVAR (1987-88) 
Ill, l. 

Cimex AlS, mikrobølgedistribusjon av fjern
synsprogrammer- se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1988-89) Ill, l. 

Citibank AlS Oslo, representantskapsvalg - se 
BANKER (1986-87) Il, 9; (1988-89) Il, 7. 

Clamydia, kjønnssykdommen - se SYKDOM
MER (1986-87) Il, l. 

COS-avtalen - seN ATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPØRSMÅL) (1985-86) Il, 2. 

COCOM-reglene, forslag om tilbaketrekking av 
forslag til lov - se EKSPORTREGULE
RING (1987-88) Il, l. 

- lov om kontroll med eksport - se EKS
PORTREGULERING (1987-88) IV, l. 

- miljøvernbistand fra Norge til Polen innen
for rammen av - se MILJØVERN (1988-89) 
Ill, 9. 

- og eksport av renseteknologi - se EKS
PORTREGULERING (1987-88) Ill, l. 

- styrking av Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI)- se FORSVAR (1987-88) I, l. 

COCOM- se STATSBEDRIFTER (1986-87) Ill, 
4. 

- tilskudd til, budsjett 1988 - se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1987-88) I, 7. 

Colding-utvalgets utredning - se UTENRIKS
SAKER (1985-86) Il, 3. 

Colombia, brudd på menneskerettigheter - se 
MENNESKERETTIGHETER (1988-89) Ill, 
l. 

Colombo-kommisjonen - se EUROPARÅDET 
(1986-87) Il, 3. 
sluttrapport- se EUROPARÅDET (1987-88) 
Il, l. 

COLUMBUS, ESAs romstasjonsprogram - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1987-
88) I, 9. 

Comair, paraplyorganisasjon for flyrutekonse
sjoner- se LUFTFART (1986-87) Ill, 13. 

Combifleks AlS, KIS, innfrielse av garantian
svar- SJØFART (1985-86) Il, 2. 

Concem-ulykken i Gandsfjorden, årsakene til -
se SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) Ill, 4. 

Conoco, operatør for tidlig produksjon på Hei
drunfeltet- se OWEUTVINNING (1987-88) 
Il, 4. 

- operatøransvaret for Heidrun-feltet - se 



OLJEUTVINNING (1986-87) Il, 6 og 8; 
(1986-87) Ill, 6. 

Contadora-planen for Mellom-Amerika - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 6. 

Containertransport av avfall - se KOMMUNER 
(1985-86) Ill, l. 

Contras i Nicaragua, verving av nordmenn til -
se STRAFFELOVGIVNING (1985-86) Ill, 
l. 

- henvendelse til USA om å avbryte støtten 
til- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 2. 

- USA-bevilgninger til - se UTENRIKSSA
KER (1987-88) Ill, 8. 

Costa Blanca, regnskap for den norske skole på 
-se PRIVATSKOLER (1985-86) Ill, 2. 

Costa Rica, fredskorps i - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) Il, 7. 

- kjøp av embetsbolig i- se UTENRIKSSA
KER (1985-86) Il, 4. -- konsulentbistand - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

Cystisk fibrose, helsereiser for barn med - se 
SYKDOMMER (1986-87) Ill, 12. 

Dagbøter ved arbeidskonflikter - se ARBEIDS
VILKÅR (1987-88) Ill, l. 

Dagligvarehandelen - åpne salgsvilkår i - se VA
REHANDEL (1986-87) Ill, l. 

Dagligvarehandelen i utkantstrøk, budsjett - se 
VAREHANDEL (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l og 2; (1988-89) I, l. 

- reglar for driftsstøtte til - se VAREHAN
DEL (1986-87) Ill, 4. 

Dagligvarehandelens u-landsutvalg, lisens for 
import fra Zimbabwe- se VAREHANDEL 
(1988-89) Ill, 3. 

Dagmammaer, rettigheter til private- se BAR
NEHAGER (1987-88) Il, 5; (1987-88) Ill, l og 
2; (1988-89) Il, 3. 

Dagpenger arbeidsledige uten rett til - se FOL
KETRYGD (1988-89) Ill, l. 

- budsjett 1988- se FOLKETRYGD (1987-88) 
I, 3; (1988-89) I, 3. 

- forslag om rett til - se FOLKETRYGD 
( 1985-86) IV, 2. 

- godtgjørelse ved adopsjon med i bereg
ningsgrunnlaget- se FOLKETRYGD (1987-
88) IV, 5. 

- og stønad til arbeidsløse fiskere- se FISKE
RIER (1988-89) Il, 9. 

- som lønnstilskudd (Arbeid for trygd) - se 
FOLKETRYGD (1988-89) IV, 2. 

- tilleggsbev. 
- se FOLKETRYGD (1988-89) Il, 3 og 5. 
Dal, Olaf 8., prost, nominert på listen til partiet 

Stopp Innvandringen- se DEN NORSKE 
KIRKE (1988-89) Ill, l. 

Dalai Lama, opplegg for besøk i Norge - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, l og 2. 

Dale transformatorstasjon, salg til Bergenshal
vøens kraftselskap - se ELEKTRISITET 
( 1988-89) Il, 4. 

Dalfonn AlS, innfrielse av garantiansvar - se 
SJØFART (1985-86) Il, l. 

Dalkon Shield, bruk av det skadelige produktet 
-se HELSEVESEN (1985-86) III, 13. 

Damaskus, opprettelse av ny diplomatisk sta
sjon i - se UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 
7. 

Danmark, Folketingets vedtak om atomvåpen 
på besøkende marinefartøyer - se ATOM
VÅPEN (1987-88) Ill, 4, 5 og 6. 

- oppkjøp av studieplasser ved økonomiske 
høgskoler i - se UTDANNING (1987 -88) Ill, 
6; HØGSKOLER (1988-89) I, l. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1986-87) 
Il. 4. 
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- tilleggsavtale om bistand i skattesaker - se 
SKATTEAVTALER (1986-87) Il, 5. 

Dansk Esso AlS, Statoils kjøp av - se DEN 
NORSKE STATS OWESELSKAP. 

Danskeferjen, tollkontroll på- se TOLL (1988-
89) Ill, l. 

Dar es Salaam, Tanzania, kontorbygging - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987 -88) Il, lO. 

Databaser for offentlige publikasjoner (DOP), 
organisering - se STATSADMINISTRA
SJON (1988-89) Ill, 3. 

Datahøgskolen- se PRIVATSKOLER (1985-86) 
l, l. 

Datakriminalitet - se STRAFFELOVGIVNING 
(1986-87) IV, 2. 

Datamaskin, studielån til innkjøp av - se STU
DIEFINANSIERING (1988-89) Ill, 4. 

Dataoverføringer over telenettet - se TELEVER
KET (1985-86) Ill, 3. 

Datasystem for økonomiforvaltning i staten, 
(DØS), konstitusjonelle antegnelser - se 
STATSFORVALTNING (1986-87) Il, 4. 

Datasystemer i skatteetaten - se SKATTEAD
MINISTRASJON (1988-89) I, l. 

- i tollvesenet- se TOLL (1986-87) I, 2. 
Datateknologi i skole og utdanning - se UT

DANNING (1987-88) Il, 6. 
- i skolen, budsjett 1987 - se UTDANNING 

(1986-87) I, l. 
- kvinners arbeidssituasjon ved innføring av 

- se ARBEIDSVILKÅR (1987 -88) Ill, 9. 
- ved avvikling av stortingsvalg (ikke bifalt) -

se VALG (1988-89) IV, l. 
- ved avvikling av valg - se VALG (1987-88) 

IV, l. 
Datatilsynet, budsjett 1986- se PERSONVERN 

(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- organisatorisk plassering i forvaltningen -
se PERSONVERN (1986-87) IV, 2. 

- årsmelding - se PERSONVERN (1985-86) 
Il, 2; (1986-87) Il, l og 2; (1987-88) Il, l; 
(1988-89) li, l. 

Datautstyr til funksjonshemmede elever, av
slag på søknad - se FUNKSJONSHEMME
DE (1988-89) Ill, 10. 

DDT, dispensasjon for bruk i skogbruket- se 
LANDBRUK (1987-88) Ill, 3. 

Debes, Jan, utvalgsleder - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1985-86) Il, 5. 

Decca-kjedene, modernisering av kontroll- og 
overvåkingsutstyr til - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1986-87) I, l. 

Deccastasjon på Shetland, avtale om drift av -
se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) Il, l. 

Dekningsloven, endr. i- se FERIE (1987-88) IV, 
2. 

- redaksjonell endr. 
- se Ot.prp. 18 i Seksjon l. 
Deltidspensjon for eldre, forslag fra Gunn Vig

dis Olsen-Hagen - se ELDREOMSORG 
(1985-86) I, l. 

Demonstrasjon på galleriet- se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN PÅTALER (1986-
87) sak 3. 

Demonstrasjon mot Folkebevegelsen mot inn
vandring- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1988-89) Ill, 18. 

- i Oslo i forbindelse med middag for dron
ning Margrethe av Danmark- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) Ill, 
31. 

- med smørsyre mot et anti-abortmøte - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-
89) Ill, 9. 

Den afrikanske utviklingsbank, deltakelse i den 
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4. kapitalforhøyelse - se UTVIKLINGS
HJELP {1987 -88) Il, 8. 

Den dominikanske republikk, tilskudd til små
kraftverk i - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 2. 

Den euroepeiske romorganisasjon - se ESA 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 

ratifikasjon av protokoller - se MENNES
KERETTIGHETER {1987 -88) Il, 3. 

Den gule bok - se STATSBUDSJETTET {1986-
87) I, 3; {1987-88) l, 3; {1988-89) l, 3. 

Den interamerikanske utviklingsbank- se IDB 
Den internasjonale bokhandel- se BIBLiafEK 

OG LITTERATUR {1986-87) Ill, 2. 
Den internasjonale kakaoavtale, ratifikasjon - se 

TRAKTATER {1986-87) Il, 2. 
Den internasjonale kvalfangstkommisjon, tall

juks overfor - se FANGST (1987 -88) Ill, 3. 
Den nordatlantiske forsamling, årsberetninger 

fra den norske delegasjon- se NATO (POLI
TISKE SPM) {1988-89) Il, 2. 

Den norske Creditbank, brudd på forretnings
bankloven- se BANKER (1987-88) III, 5. 

- forhold til forretningsbanklovens bestem
melser om egenkapital - se BANKER (1987-
88) Ill, 9. 

- forslag om omgjøring til en Statens Forret
ningsbank- se BANKER (1987-88) Il, 12. 

- representantskapsvalg - se BANKER (1985-
86) Il, 4; (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 11. 

Den norske fredskomite sender uttalelse om 
fredsbevegelsens krav, ref. S.tid. 334 
(4.11.86) og vedlagt protokollen. 

Den Norske Industribank AlS, aksjer- se INDU
STRI (1987-88) I, l. 

- budsjett 1986 - se STATSBANKER (1985-
86) I, l. 

- dekningsordning for valutatap - se INDU
STRI (1986-87) Il, 6. 

- forlengelse av funksjonstiden for medlem
mer av representantskapet i - se INDU
STRI (1985-86) Il, 3. 

- konstitusjonell kontroll - se INDUSTRI 
(1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 4; {1987-88) Il, 6. 

- redusert innvilgningsramme - se STATS
BANKER (1986-87) Il, 3. 

- valg av representantskap i - se INDUSTRI 
{1985-86) Il, 6. 

- verksemda i 1984- se INDUSTRI (1985-86) 
Il, l. 

- verksemda i 1986 og 1987 - se INDUSTRI 
(1987-88) Il, 2 og 9. 

- virksomheten 1985 - se INDUSTRI (1985-
86) Il, 8. 
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DEN NORSKE STATS HUSBANK . . . . . . . 68 

DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS . . . . . 72 

Den nye staten, kampanjen og servicen overfor 
hørselshemmede - se STATSFORV ALT
NING (1988-89) Ill, L 

- program for fornyelse av statsforvaltningen 
(1987) - se STATSADMINISTRASJON 
(1988-89) I, l; (1988-89) Il, l. 

Den Reisende Høgskole - se UTDANNING 
(1988-89) Ill, 5. 

Den vesteuropeiske union - se VEU. 
Den østafrikanske utviklingsbank- se EADB. 

DEPARTEMENTER . ..... .. ..... . .. . . . . . 76 

Departementet for handel og skipsfart, budsjett -
se DEPARTEMENTER (1986-87) I, l; (1987-
88)1, l. 

Departementet for utviklingshjelp, budsjett- se 
DEPARTEMENTER (1986-87) I, 6; (1987-88) 
l, 9; (1988-89) I, 9. 

- endr. budsj. 1989- se DEPARTEMENTER 
(1988-89) li, 9. 

- konstitusjonelle antegnelser 1987 - se DE
PARTEMENTER (1988-89) Il, 3. 

- konstitusjonelle antegnelser ved datasik
kerheten i- se DEPARTEMENTER (1987-
88) Il, 6. 

Det afrikanske utviklingsfond, deltakelse i den 
5. kapitalpåfylling - se UTVIKLINGS
HJELP (1987-88) II, 7. 

Det asiatiske utviklingsfond, kapitaløkning - se 
UTVIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 13; 
(1987-88) Il, l. 

Det europeiske frihandelsforbund - se EFTA. 
Det europeiske senter for middels-lange værsvar

sler, konvensjon om opprettelse av- se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1988-89) 
Il, 2. 

Det frivillige skyttervesen, bruk av betablokker 
i - se FORSVAR (1985-86) III, 10. 

Det internasjonale utviklingsfond - se IDA. 
Det internasjonale valutafond - se IMF. 
Det Nordenfjeldske Hjemmefrontmuseum, loka

le i Erkebispegården i Trondheim - se FOR
SVAR (1988-89) Ill, 18. 

Det nordiske utviklingsfond for Vest-Norden, 
opprettelse av - se NORDISK SAMAR
BEID (1987-88) Il, 5. 

DEN NORSKE KIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Det norske flyktningeråd, utgivelse av studie

heftet Verdens flyktninger - se UTEN
RIKSSAKER (1988-89) Ill, 12. 

Den norske lægeforening, forhandlingsbrudd -
se LØNN (1986-87) Il , 3; (1986-87) Ill, 7. 

- takster for konsultasjoner - se HELSEVE
SEN (1988-89) III , 6. 

Den Norske Nobelkomite, beretning fra - se 
FREDSARBEID (1985-86) III, 2; (1986-87) 
Il, 3. 

- valg av medlemmer - se FREDSARBEID 
(1987-88) li, 2. 

Den Norske Opera, medlemskap i Statens Pen
sjonskasse for orkestermedlemmene - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) III, 6. 

Den norske sjømannsmisjonen, tilskott 1989 - se 
DEN NORSKE KIRKE (1988-89) I, l. 

Det norske Hageselskap - se LANDBRUK 
(1986-87) l, l. 

Det norske komponistfond, årsmelding 1984 - se 
KUNST (1985-86) Il, 2. 

Det Norske Luftfartsselskap AlS, aksjetegning -
se LUFTFART (1988-89) Il, 2. 

- budsjett - se LUFTFART (1985-86) I, l; 
(1986-87) I , l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

- forhøyelse av egenkapital - se LUITFART 
(1987-88) I, 4. 

- statlig deltakelse i egenkapitalutvidelse - se 
LUFTFART (1987 -88) I, 3. 

Det Norske Radiumhospital, apotek ved- se SY
KEHUS (1986-87) Ill, 23. 

- barnehagetilbud - se SYKEHUS (1987-88) 
Il. 8. 



- bortkjØring av avfall- se SYKEHUS (1987-
88) Il, 8. 

- budsjett- se SYKEHUS (1985-86) I, l; (1985-
86) Il, 4; (1986-87) I, 2; (1986-87) Il, 4; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l og 2. 

- Nasjonal helseplan - se SYKEHUS (1988-
89) Il, 11. 

- nedlegging av sengepost - se SYKEHUS 
(1987-88) HI, 8. 

- ny forbrenningsovn - se SYKEHUS (1986-
87) Il, 9. 

- søppelforbrenningsovn ved - se SYKEHUS 
( 1986-87) HI, 17. 

- tilleggsbev. 1988 - se SYKEHUS (1988-89) 
Il, 2. 

- utdanning av terapiradiografer - se SYKE
HUS (1988-89) HI, 15. 

Det Norske Samlaget, garanti for kassakreditt
se KULTURVERN (1988-89) I, l. 

Det Norske Teatret, driftsavtale mellom kom
munen og staten - se KUNST (1988-89) Ill, 
l. 

- finansiering og ansvarsforhold for - se 
KUNST (1987-88) HI, 3. 

- gjeldssanering - se KUNST (1988-89) I, l. 
Det norske utviklingsfond for Latin-Amerika, 

endr. i avtale om- se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Il, 9. 

Det teologiske menighetsfakultet, budsjett - se 
HØGSKOLER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Devaluering av den norske krone - se FIN ANS
ER (1985-86) Il, 6, 9 og 11; REGJERINGEN 
(1985-86) Il, 7. 

Diabetikere i tollvesenet, diskriminering av - se 
TOLL (1985-86) HI, 2. 

- opphevelse av laveste særsats - se TRYG
DER (1988-89) I, 2. 

Diakonihøgskolen- se PRIVATSKOLER (1985-
86) I, l. 

Diakonitjeneste, budsjett - se DEN NORSKE 
KIRKE (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Diettgodtjørelse, skattefritak for overskudd på -
se PERSONBESKATNING (1988-89) Ill, l. 

Digitale telefonsentraler, økt bestilling av - se 
TELEVERKET (1987 -88) Il, 5. 

Dikemark sykehus, etablering av observasjons
post som prøveprosjekt - se SYKEHUS 
(1988-89) Il, 10. 

Dimisjonsgodtgjørelse, skattefritak for - se MI
LITÆRT PERSONELL (1987-88) IV, 2. 

Dioksiner, utslipp av giftstoff- se FORURENS
NING (1986-87) Ill, 17. 

- utslipp fra magnesiumfabrikken på Herøya 
-se FORURENSNING (1987-88) Ill, 38. 

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, bud
sjett - se ARBEIDSMILJØ (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1989 - se ARBEIDSMILJØ 
(1988-89) Il, 2. 

Direktoratet for forvaltningsutvikling, Statskon
sult, budsjett - se STATSADMINISTRA
SJON (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

Direktoratet for naturforvaltning, Administra
sjonsbygg i Trondheim - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) Il, 5. 

- budsjett - se NATURVERN (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- kalkingsgruppa i Arendal - se NATUR
VERN (1987-88) HI, 3. 

- tilskudd til rovviltskader - se NATUR
VERN (1987-88) Il, l. 

- tilskudd til viltformål - se NATURVERN 
(1986-87) Il, l. 

- årsmelding 1984 og 1985- se NATURVERN 
(1986-87) Il, 2. 
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Direktoratet for sivilt beredskap - budsjett - se 
SIVILFORSVAR (1985-86) I, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1986 - se SIVILFORSVAR 
(1986-87) Il, l. 

Direktoratet for sjømenn, avvikling 1989 - se 
SJØFOLK (1988-89) I, 2. 

- budsjett- se SJØFOLK (1985-86) I, 2; (1986-
87) I, 2; (1987-88) I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se SJØFOLK (1987 -88) 
I, 5. 

Direktoratet for statens skoger - avhending av 
aksjer i Norske Skog - se SKOGBRUK 
(1986-87) Il, 5. 

- forslag fra Harald Synnes om salg av skog, 
bifalt- se STATSBUDSJETTET (1987 -88) I, 
39. 

- forslag om salg av eiendommer - se SKOG
BRUK (1987-88) Il, 5; (1988-89) Il, 4. 

- virksomheten 1984- se SKOGBRUK (1985-
86) Il, 3. 

- virksomheten 1985- se SKOGBRUK (1986-
87) Il, 3. 

- virksomheten 1986 og vurdering av utflyt
ting av hovedkontoret - se SKOGBRUK 
(1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 2. 

- virksomheten 1987 - se SKOGBRUK (1988-
89) Il, 3. 

Direktoratet for utviklingshjelp, (NORAD), bud
sjett 1989- se UTVIKLINGSHJELP (1988-
89) I, l. 

- endr. budsj. 1989- se DEPARTEMENTER 
(1988-89) Il, 10. 

- etablering som frittstående direktorat - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 11; 
(1988-89) Il, 5. 

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, årsmel
ding 1984 og 1985- se NATURVERN (1986-
87) Il, 2. 

Disiplinærlov- se FORSVAR (1987-88) IV, l. 
DISK i Tyrkia, dommer mot fagorganiserte - se 

MENNESKERETTIGHETER (1985-86) Ill, 
5; (1986-87) Ill, 6. 

Dissentersamfunn, bruk av betegnelsen om fri
kirkelige samfunn- se KIRKE (1986-87) Ill, 
l. 

Distriktenes utbyggingsfond, budsjett - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1987 - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Il, 2. 

- endr. i lov - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1986-87) IV, 2. 

- forslag om utflytting - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1988-89) Il, 10. 

- midler til støtteberettigede prosjekter i 
Finnmark og Nord-Troms- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1986-87) Ill, 11. 

- organisatorisk plassering - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1987-88) I, 2. 

- overtakelse av Lokaliseringsutvalgets 
funksjoner - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1988-89) IV, 2. 

- regelverket for tilskudd til markedsføring 
og produktutvikling - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1986-87) Ill, 17. 

- Rådet for - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1986-87) Il, 5. 

- støtte basert på kjØnnsfordeling - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) HI, 8. 

- valg av varamedlemmer til rådet for - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1985-86) Il, -
virksomheten 1984 og 1985 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

- virksomheten 1986 og 1987 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1988-89) Il, 5. 
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Distriktsarbeidskontorer, filialer under - se 
SYSSELSETTING (1985-86) Ill, 3. 

DISTRIKTSHØGSKOLER . . . . . . . . . . . . . . 84 

Distriktspakke 1987- se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1986-87) Il, 4. 

Distriktsrepresentanter, forslag om- se VALG (1987-
88) Il, 3. 

Distriktsskatteloven, bifalt forslag om å vurdere om
legging av- se STATSBUDSJETTET (1988-89) 
Il, 5. 

- endr. i- se SKATTELOVER (1985-86) IV, 3 og 12; 
(1986-87) IV, 5 og 7; (1988-89) IV, 6. 

- forslag om endr. i - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987-88) Il, 8. 

DISTRIKTSUTBYGGING . . . . . . . . . . . . . . 85 

Distriktsveterinæren i Bergen - se VETERI
NÆRVESEN (1985-86) Ill, l. 

Distriktsveterinærtjenesten -se VETERINÆR
VESEN (1988-89) Il, 2. 

DNA-forskning, Kontrollutvalget for rekombi
nant, innstilling fra - se HELSEVESEN 
(1987-88) Ill, 2. 

ONN Industrier AlS, overdragelse av statens 
aksjer- se INDUSTRI (1987-88) Il , 7. 

Dobbeltbeskatning, overenskomster til unngå
else av - se TRAKTATER. 

Dobbeltspill, bok om motstandsbevegelsen - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 3. 

Dokumentavgift, budsjett - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) l , 3 ; (1986-87) l , 6; (1986-87) Il, 4; 
(1987- 88) I, 4; (1988-89) I, 3. 

Dokumentavgiftsloven, endr. i- se SÆRAVGIF
TER (1987-88) IV, l. 

Dommere, innstillingsråd for utnevnelse av - se 
DOMSTOLER (1987-88) Ill, 2. 

Dommerembeter, innstillingsråd ved ansettelse 
i - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1988-89) Ill , 3. 

- kritikken mot- se DOMSTOLER (1987-88) 
Ill, l. 

Domssogn, regulering av embedsdistrikter - se 
DOMSTOLER (1988-89) l , l. 

DOMSTOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Domstolloven, endr. i- se DOMSTOLER (1988-
89) IV, 2. 

Doping, bekjempelse av- se IDRETT (1987-88) 
Ill, l. 

- blant unge idrettsutøvere, tiltak mot - se ID
RETT (1988-89) Ill, 6. 

Dounreay, Skottland, protest mot gjenvinnings
anlegg for atomavfall i - se ATOMKRAFT 
(1986-87) Il, l , 2, 4, 5, 6, 7 og 9. 

Dovrebanen, nye lokomotiver på - se JERNBA
NER (1987 -88) III, 2. 

Dragvoll, videreutbygging- se UNIVERSITET 
(1987-88) I , 2. 

Drammen sivilforsvarskrets, reduksjon av ut
rykningsstyrker - se SIVILFORSVAR 
(1988-89) Ill, l. 

Drammen-Mjøndalen, bompengefmansiering 
avE 76 - se VEGVESEN (1987-88) Il, 18. 

Draugenfeltet, tiltredelse av drivverdighet - se 
OLJEUTVINNING (1987-88) Il, 5. 

- utbygging av og lokalisering av drifts- og 
basefunksjoner - se OLJEUTVINNING 
(1988-89) I, 3. 

Drevsjø Trelast, Engerdal - se SKOGBRUK 
(1986-87) Il, 4. 

Driftsbygninger i landbruket- se LANDBRUK 
(1985-86) IV, 3. 

Drikkevannsberedskap ved en atomkraftulykke 
- se KOMMUNER (1986-87) Ill, 2. 

Drivgarnfiske etter laks, forbud mot - se FIS
KERIER (1985-86) Ill, 5 og 18; (1986-87) Ill, 
l, 2 og 4; (1988-89) Ill, 5; FISKERIREGU
LERING (1988-89) Ill, l. 

- konsekvenser for fiskerne pga. forbudet -
se FISKERE (1988-89) Ill, 7. 

Drivstoff, bruk av hydrogen som - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 7. 

Drivstoffavgift i Tromsø, lokal - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) Ill, 2. 

Drivstofforsyning i Nord-Norge- se OLJEOM
SETNING (1987-88) Il, 3. 

Drosjekjøring til flyplasser nær fylkesgrense
se VEGTRAFIKK (1987 -88) Ill, 5. 

Drosjeløyve, drosjeeier som er fratatt - se VEG
TRAFIKK (1988-89) Ill, 11. 

- forenkling av regelverket - se SAMFERD
SEL (1988-89) IV, l. 

Drosjetransport av pasienter - se VEGTRA
FIKK (1986-87) Ill, 5. 

DU-støtte, prioritering av større nyskapende 
bedrifter - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1986-87) Ill, 7. 

Duedalen bo- og arbeidskollektiv, søknad om 
driftstilskudd - se NARKOTIKA (1988-89) 
Ill, 4 og 8. 

Duoddji, lærlingeordninger i samisk - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1985-86) Ill, 12; 
(1986-87)!, l. 

Dykkerskole i Grotvik i Fjell - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1986-87) Ill, 2. 
krise ved Statens - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1987-88) Ill, 3. 

- samarbeid mellom NUTEC og Statens - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1988-89) III, 
8. 

Dykking, nytt regelverk for ervervsmessig - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, 2. 

Dyno, våpensalg til gresk våpenfabrikk - se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Ill , 9. 

Dyreklinikker, bruk av helsepersonell ved- se 
HELSEPERSONELL (1987-88) Ill , 8. 

Dyrevern - se VETERINÆRVESEN (1988-89) 
Il, 2. 

Dyrevern- se NATURVERN. 
Dyreverninteresser, representasjon i gran

skingskommisjon om selfangst - se VETE
RINÆRVESEN (1988-89) Ill, 5. 

- representasjon i Utvalg for forsøk med dyr
se VETERINÆRVESEN (1987-88) Ill, 7. 

Dyrevernloven, ansvar for overholdelse av - se 
VETERINÆRVESEN (1988-89) Ill, l. 

- håndheving av - se VETERIN ÆRVESEN 
(1987-88) Ill, 3; (1988-89) Ill, 4. 

Dysleksi, undervisningstilbudet til barn med
se GRUNNSKOLE (1986-87) Ill, 9. 

Dødsbo, plikter og rettigheter etter loven - se 
MERVERDIAVGIFT (1988-89) IV, l. 

Døvblinde, prøveprosjekt ved HVPU i Nord
land for - se PSYKISK UTVIKLINGS
HEMMEDE (1985-86) Ill, 7. 

Døve, dekning av utgifter til tolketjeneste ved 
kirkelige handlinger - se DEN NORSKE 
KIRKE (1987-88) Ill, 3. 

- tekstelefonkontakt for - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1986-87) Ill, 3. 



Døvehjemmet i Andebu, bruksendring av boli
ger- se FUNKSJONSHEMMEDE (1988-89) 
Ill, 14. 

- i Andebu, nedleggelse av et bo- og trenings
prosjekt - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1988-89) III, 5. 

Døvekirke i Bergen, bygg for- se DEN NOR
SKE KIRKE (1986-87) I, l. 

Døvekyrkja på Vestlandet- se DEN NORSKE 
KIRKE (1985-86) I, l. 

Døveskoler, lærere ved - se SPESIALSKOLER 
(1987 -88) III, 2. 

E 6, Svinesund, trasevalg - se VEGVESEN 
(1988-89) III, 14. 

E 6, Trondheim-Stjørdal- se VEGVESEN (1987-
88) II, 5. 

- plassering av bomstasjon på- se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 19. 

E 18 i Drammen og nordre Vestfold- se VEGVE
SEN (1987-88) Il, 18. 

E 18 over Eidangerhalvøya - se VEGVESEN 
(1985-86) Il, l. 

E 18 Vestbanekrysset, Oslo, forskuttering til 
Aker Eiendom A/S- se VEGVESEN (1988-
89) II, 2. E 68 Akershus grense - Oppland 
grense, omkjØring ved Hønefoss - se VEG
VESEN (1988-89) Il, 4. 

E 68, bompenger mellom Sollihøgda- Vik i Bus
kerud- se VEGVESEN (1985-86) Il, 5. 

E 76 Drammen-Mjøndalen, bompengefinansie
ring av - se VEGVESEN (1987-88) Il, 18. 
EADB, innskudd til støttefond for U ganda
se UTVIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 2. 

EB, eksport til Sør-Afrika - se UTENRIKS
HANDEL (1988-89) III, 13. 

EB i Risør, sysselsettingen ved - se SYSSEL
SETTING (1986-87) Ill, 7. 

EB National Transformer, nedlegging av indu
striarbeidsplasser - se INDUSTRI (1988-89) 
Ill, 14. 

EB Strømmens Verksted AlS, leveringsavtale 
med Norges Statsbaner, revisjon av hoved
avtalen- se JERNBANER (1988-89) Il, 2. 

EB-konsemet og nedleggelse av krafttransfor
matorproduksjonen ved Hasle i Oslo - se 
ENERGI (1988-89) Ill, 2. 

- reduksjon i bedriften EB ESI i Nes- se IN
DUSTRI (1988-89) Ill, 16. 

ECE-konvensjon om langtransporterte grenseo
verskridande luftforureiningar, ratifikasjon 
av protokoll - se TRAKTATER (1988-89) Il, 
20. 

ECE-konvensjonen 1979 om luftforurensninger, 
protokoll til - se FORURENSNING (1985-
86) II, 2. 

EDB i lensmannsetaten - se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1987 -88) Ill, 18; (1988-89) 
l, l ; (1988-89) Il, 5. 

- i rettsvesenet- se RETTSVESEN (1987-88) 
I , l; (1988-89) I, l. 

- i tollvesenet i Rana kommune - se SYS
SELSETTING (1987-88) Il, 4. 

- samordning av statlige virksomheters bruk 
av - se STATSADMINISTRASJON (1986-
87) Ill, l. 

- undervisningskompetanse for kvinner - se 
UTDANNING (1986-87) Ill, 2. 

- ved avvikling av stortingsvalg (ikke bifalt) -
se VALG (1988-89) IV, l. 

- ved tinglysingskontorer - se RETTSVE
SEN (1985-86) Ill, l. 

EDB-anlegg - se DEPARTEMENTER (1987-88) 
Il, 6. 

EDB-registre på sosialsektoren, konsesjon for 
føring av- se PERSONVERN (1986-87) Il, 2. 
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EDI, et nytt forsvarsinitiativ- se NATO (POLI
TISKE SPM) (1986-87) Ill, 4. 

Edruskapsdirektoratet - se Statens edruskaps
direktorat. 

EF, handelsministerens redegjørelse om EFTA 
og - se ØKONOMISK SAMARBEID (1988-
89) Il, 3. 

- handelspolitiske utfordringer overfor - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1987 -88) Il, 
6. 

- harmonisering av regler om merking av 
kjemiske stoffer- se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1988-89) Ill, 3. 

- importforbud mot selungeskinn - se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1988-89) Ill, 9. 

- informasjon om norsk selfangst til - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1987 -88) Ill, 
l. 

- konsekvenser av skatte- og avgiftsharmoni
sering med - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1988-89) Ill, 15. 

- miljøvern og tilpassing til indre marked - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) Ill, 
2. 

- Nordens forhold til - se NORDISK SAM
ARBEID (1988-89) Il, 4. 988-89) l. 

- norske selskapers forhold til et indre mar
ked - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1987-88) Il, 4. 

- patentdirektiv - se INDUSTRI (1988-89) Ill, 
5. 

- samarbeid med EFTA - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

- samarbeid med Norge om forskning og ut
vikling på miljøvernområdet - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1988-89) Il, 6. 

- samarbeidsavtale med Norge om europeis
ke vitenskapelige forskere (SCIENCE) - se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1988-
89) Il, 8. 

- samarbeidsavtale med Norge på området 
medisin- og helseforskning- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1988-89) Il, 7. 

- subsidiering av skipsbyggingsindustrien -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) 
Ill, 22. 

- tilleggsprotokoller til Norges avtaler med, i 
forb. med Spania og Portugals tiltredelse -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1986-87) 
II, 2. 

- tilpassing av akseltrykkbestemmelser - se 
VEGVESEN (1988-89) III, 5. 

- tilpassing av forskrifter - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1988-89) Ill, 21. 

- tilpassing til indre marked - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1988-89) III, 11, 12, 13, 
14, 16 og 23. 

- tollavvikling mellom Spania og Norge - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) Il, 
4. 

EF -ambassadør, kritikk av Regjeringens poli
tikk overfor EF - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 18. 

EF-kommisjonen, tiltak overfor norske sili
siumkarbid-produsenter- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1985-86) Ill, l. 

EF -meldingen - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1987 -88) Il, 5. 

EF -samarbeidet - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1985-86) Il, l og 3; (1986-87) II, 6; 
(1987-88) Il, l. 

EFs indre marked, budsjett 1989 - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1988-89) I, l. 

- forslag fra Hanna Kvanmo om kvartalsmes
sige meldinger til Stortinget om Norges for-
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hold til- se REGJERINGEN OVERSENDT 
(l - tilskudd til frivillige organisasjoner (sal
deringen)- se STATSBUDSJETTET (1988-
89) I, 34. 

EFs lavspenningsdirektiv, sikkerheten ved elek
triske produkter og tilpasning til- se ØKO
NOMISK SAMARBEID (1988-89) Ill, l. 

EFTA (FRlliANDELSFORBUNDET) . . . . . 95 

EFTA-ambassadør i Geneve - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1988-89) Il, 7. 

Egede-Nissen, Paul - se BILLIG HETSERSTAT
NINGER (1986-87) Il, 7. 

Egenandeler for avlastningsopphold i syke
hjem - se SYKEHUS (1987 -88) III, 2. 

- for kunstig befruktning ved offentlige syke
hus- se SVANGERSKAP (1988-89) III, 7. 

- for tjenestene ved kveldsåpne poliklinikker 
ved Telemark sentralsjukehus - se HELSE
VESEN (1987-88) III, 7. 

- A helsesektoren, Økning av - se HELSEVE
SEN (1985-86) Il, 4. 

- i helsesektoren, bruk av datateknologi ved 
registrering av - se HELSEVESEN (1985-
86) Ul, 8. 

- i helsevesenet- se HELSEVESEN (1988-89) 
Il, 11. 

- i institusjon, forskrifter for - se HELSEVE
SEN (1987 -88) Ill, 27. 

- i sykehjem og aldershjem - se HELSEVE
SEN (1987 -88) Il, 11 (1987 -88) III, 17 og 20. 

- innskjerping av reglene om bruk av kvitte
ringskort - se HELSEVESEN (1988-89) III, 
27. 

- krav til etterlatte etter sykehus behandling
se SYKEHUS (1987-88) IU, 3. 

- ved behandlingsreiser til utlandet- se HEL 
SEVESEN (1987 -88) Ul, 22. 

- ved innlegging i sykehus - se HELSEVE
SEN (1987-88) Ul, 26. 

- ved poliklinikker - se HELSEVESEN 
(1986-87) IV, l. 

Egenandelssystemet, vurdering av - se HELSE
VESEN (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-
89) I, l. 

Egenbetaling, refusjon, budsjett - se HELSE
VESEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988- 89) l, l. 

- refusjon, endr. budsjett 1988 - se HELSE
VESEN (1988-89) U, 4. 

- ved opphold i institusjon - se HELSEVE
SEN (1988-89) IV, l. 

- ved opphold i sykehjem - se SYKEHUS 
(1985-86) IV, 3. 

- ved sykehusinnleggelse i Rogaland - se 
HELSEVESEN (1986-87) Ul, 25. 

Egeninteressepartiet, påtale for bruk av beteg
nelsen - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, PÅTALER (1987-88) sak 
36. 

Egenkapitalmetoden ved konsernoppgjør - se 
AKSJER (1986-87) IV, 3. 

Egenmelding ved sykefravær- se TRYGDER 
(1988-89) U, 6. 

Egge gård på Ringerike, tilplanting av skogs
mark på- se LANDBRUK (1985-86) Ul, 14. 

Eidanger prestegård, ekspropriasjon av deler av 
- se DEN NORSKE KIRKE (1985-86) Ill, 3. 

Eidangerhalvøya, E 18 over - se VEGVESEN 
(1985-86) U, l. 

Eide, Solveig Rønningen- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1986-87) Il, l. 

Eidfjord, ordføreren, sender anmodning om ut
settelse av St.meld. 40 (1986-87) om frilufts-

liv, ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlagt proto
kollen. 

Eidsvoll, ny Sundbru i- se VEGVESEN (1985-
86) Ill, lO. 

Eidsvolls plass, statue av Stortingets første pre
sident Christie- se STORTINGET (1986-87) 
u, 9. 

Eidsvollspillet, Riksteatrets grunnlovsjubi
leums forestilling - se GRUNNLOVEN 
(1988-89) U, l. 

Eiendomsavgift for fast eiendom i utlandet - se 
SÆRAVGIFTER (1988-89) IU, 3. 

Eiendomsforvaltning utenlands - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) U, 4. 

Eiendomsmeglingslov, ny- se HANDEL (1988-
89) IV, l. 

Eiendomsmeklere, oppkjØp av boliger på 
tvangsauksjon - se HANDEL (1987 -88) Ul, 
l. 

- provisjon til- se HANDEL (1987-88) III, 2. 
Eiendomsregulering, meddelelseplikt overfor 

grunneiere ved - se BYGNINGSVESEN 
(1985-86) III, l. 

Eiendomsskatt på statens eiendommer i Oslo, 
betaling av- se SKATTER (1988-89) Ul, 7. 

- rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling - se 
SKATTER (1986-87) IV, 6. 

- strid om takstgrunnlaget i Oslo - se SKAT
TER (1988-89) Ul, 5. 

- til kommunene, tilbaketrekking av forslag 
om - se SKATTER (1988-89) U, 4. 

- uttalelse om at Oslo-borgerne betaler lav -
~ e SKATTER (1988-89) Ill, 8. 

Eiendomsskatteloven, endr. i - se SKATTELO
VER (1986-87) IV, 9. 

- forslag om opphevelse av - se SKATTELO
VER (1986-87) IV, 6. 

Eiendomstaksering - se PRISER (1988-89) Il, l. 
Eierseksjonering, endr. i lov om og sikkerhet 

for leietakere - se BOLIGBYGGING (1986-
87) Ul, 3. 

- oppsigelse av minstepensjonister ved - se 
BOLIGBYGGING (1985-86) Ul, 2. 

Eigersund kommunestyre, forskrifter om søn
dagsåpne butikker - se VAREHANDEL 
(1986-87) Ill, 3. 

Eik lærerhøgskole, opptak av førskolelærerstu
denter ved - se HØGRE UTDANNING 
(1988-89) III, 4. 

Eika, Hallvard, minnetale over tidl. stortings
repr., S. tid. 3655 (22.5.89). 

Eilertsen, Eilert, utvalgsleder - se HELSEVE
SEN (1988-89) II, 11. 

Ekofisk, gassproduksjon på - se OWEUTVIN
NING (1987-88) Ul, l. 

- oppjekkingsprosjekt - se OLJE (1988-89) Il, 
5. 

Eksamen i sidemål i videregående skole, sløy
fing av- se VIDEREGAENDE SKOLER 
(1987-88) III, 12. 

- sensornekt - se LÆRERE (1988-89) Ul, l. 
- ved høyskoler- se HØGRE UTDANNING 

(1986-87) Il, 2 og 3. 
Eksamensrett for private høyskoler- se PRIVAT

SKOLER (1985-86) IV, l og 2. 
Ekspedisjonssjef i Olje- og energidep. mot Sam

let plan forvassdrag- se STATSFORVALT
NING (1987-88) III, l. 

Eksport av strategiske varer, lov om kontroll 
med- se EKSPORTREGULERING (1987-
88) IV, l. 

Eksportavgift, fritak for luftfartøyer, skip og 
boreplattformer - se SÆRAVGIFTER 
(1986-87) IV, 2. 

Eksportfinans - se UTENRIKSHANDEL (1986-
87) U, 3. 
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- budsjett- se UTENRIKSHANDEL (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

- finansiering av kapitalvarer 1986 - se 
UTENRIKSHANDEL (1985-86) Il, 5. 

- tilsagn om rentesubsidier til finansiering av 
brønnbåter og fryseskip - se VERFTSIN
DUSTRI (1986-87) Il, 2. 

Eksportfremmende tiltak, budsjett - se UTEN
RIKSHANDEL (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988- se UTENRIKSHAN
DEL (1987-88) I, 3. 

- tilleggsbev. 1989 - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Eksportkreditt, Garanti-Instituttet for, endr. 
budsjett 1988 - se UTENRIKSHANDEL 
(1987 -88) I, 3. 

EKSPORTREGULERING ................ 97 

Eksportstøtte til utviklingsland, budsjett - se 
UTVIKLINGSHJELP (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1986-87) Il, 15; (1987-88) I, l; (1988-
89)1, l. 

Eksportører, beskatning av norske - se SKAT
TER (1987-88) Ill, 2. 

Ekspropriasjon- se JORDLOVER (1986-87) IV, 
2. 

Ekspropriasjonshjemmel for gassrørledninger -
se JORDLOVER (1988-89) IV, 2. 

Ekspropriasjonsrett, kommunestyrets - se 
BYGNINGSVESEN (1985-86) IV, 4. 

Ektefelledelt beskatning - se PERSONBE
SKATNING (1986-87) IV, l. 

- i felles bedrift- se PERSONBESKATNING 
(1985-86) Ill, 3. 

- og ligning - se PERSONBESKATNING 
(1985-86) Il, 3. 

Ektefelleligning - se PERSONBESKATNING 
(1985-86) IV, l. 

- endr. i reglene for - se SKATTELOVER 
(1988-89) IV, 6. 

Ektefelleloven, endr. i- se FORSIKRING (1988-
89) IV, 3. 

Ektefelles ansvar for avdødes skatt - se PER
SONBESKATNING (1985-86) IV, l. 

Ektepar og samboende, forskjellsbehandling i 
skattesystemet av, forslag fra Kjell Magne 
Bondevik - se REGJERINGEN OVER
SENDT(198 

EKTESKAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

Eldjam MIS, leie av forskningsfartøyet- se FIS
KERIER (1987-88) I, 2. 

Eldre, sur nedbør som årsak til hjerneskader 
hos- se FOLKEHELSE (1986-87) Ill, l. 

- underernæring hos - se FOLKEHELSE 
(1986-87) Ill, 3. 

ELDREOMSORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

Eldreråd i alle kommuner - se ELDREOM
SORG (1986-87) Ill, 2. 

ELEKTRISITET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 l 

Elektrisitetsavgift - se ELEKTRISITET (1987-
88) Il, 6. 

- alternative modeller for- se SÆRAVGIFT 
(1986-87) Ill, 8. 

- budsjett- se ELEKTRISITET (1985-86) I, l; 
SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 3; (1985-86) Il, 
4; (1986-87) l, 6; (1986-87) Il, 4; (1987-88) l, 4; 
(1988-89) I, 3. 

- for ferrolegeringsindustrien - se SÆRAV
GIFTER (1986-87) Ill, 7. 

- nedsatt for kommunene i Finnmark og 
Nord-Troms- se SÆRAVGIFTER (1987-88) 
Il, 5. 

- på strøm fra eget kraftverk - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) Ill, 7. 

- på tilfeldig kraft - se SÆRAVGIFTER 
(1987 -88) Il, 6. 

Elektrisitetspris, Norcem Sementfabrikk - se 
ELEKTRISITET (1987-88) Ill, 3. 

Elektrisk Bureau AlS, forslag fra Hanna K van
mo om bevaring av arbeidsplassene - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1986-87) I. 

- oppsigelser ved - se SYSSELSETTING 
(1987-88) Il, l og III, 2. 

Elektriske anlegg, endr. i lov om tilsyn med- se 
ELEKTRISITET (1985-86) IV, 4; (1986-87) 
IV, l. 

Elektriske produkt, førehandsgodkjenning av -
se HANDEL (1986-87) Ill, l. 

Elektrofag, reduksjon i timetallet for- se VIDE
REGAENDE SKOLER (1985-86) Ill, 15. 

Elektroniske navigasjonshjelpemidler, budsjett
se SIKKERHET TIL SJØS (1985-~6) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988- se SIKKERHET TIL 
SJØS (1988-89) Il, l. 

Elever og studenter, endr. i lov om organisering 
av velferd for- se UTDANNING (1987-88) 
IV, l. 

Elevopptaket i videregående skoler, tidspunk
tet for - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1988-89) Ill, l. 

Elevplasser i den videregående skole, tilskudd 
til ekstra- se STATSBUDSJETTET (1988-
89) Il, l, 5 og 8. 

Elevsamskipnadsloven, erstatning for - se UT
DANNING (1985-86) IV, l. 

Elkem AlS, forsøk på overtakelse av Kværner 
Industrier - se INDUSTRI (1986-87) Ill, 2. 

- manganmalmimport fra Sør-Afrika - se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Ill, l. 

Emballasje, merking av miljøvennlige produk
ter - se FORBRUKERSAKER (1988-89) Ill, 
3. 

Emballasjeavgift- se SÆRAVGIFTER (1987-88) 
I, 4; (1988-89) I, 3. 

- endr. 1988- se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 
4. 

- innføring av- se SÆRAVGIFTER (1986-87) 
Il, 4. 

Embetsmenn, grunnlovsforslag om åremålstil
setting av, ref. S.tid. 4419 (29.9.88). Se Dok. 
12 (1987-88). 

Embetsutnevnelser - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 
2; (1987 -88) Il, 6; (1988-89) Il, 4. 

Emma Hjort skole, ansvarsforhold i forbindelse 
med ombygging - se SPESIALSKOLER 
(1987-88) HI, 4. 

- praktisering av lesepliktavtalen ved - se 
LÆRERE (1988-89) Ill, 6. 

Endresen, Egil, utvalgsleder - se HELSEPER
SONELL (1987-88) li, l. 

Enebakkveien, Oslo, ervervelse av eiendom - se 
FORSVAR (1987-88) Il, 9. 

ENERGI ................................ 106 
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Energi- og vassdragsforvaltning, budsjett - se 
ELEKTRISITET (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

Energiforskning, melding- se ENERGI (1988-
89) li, l. 

Energimeldingen- se ENERGI (1987-88) Il, 2. 
Energiøkonomisering- se ENERGI (1985-86) li, 

1; (1986-87) nr, 6. 
- budsjett - se ENERGI (1985-86) I, l; (1986-

87) I, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 
- melding- se ENERGI (1988-89) Il, l. 
Enga bo- og arbeidskollektiv - se N ARKariKA 

(1988-89) Ill, 9. 
Engangsavgift på personbiler- se SÆRAVGIF

TER (1986-87) l, 6; (1987-88) I, 4; (1988-89) I, 
3. 

- på motorvogner, fritak ved strengere av
gasskrav- se SÆRAVGIFTER (1986-87) Il, 
3. 

- refusjon, budsjett 1988 - se HELSEVESEN 
(1987 -88) l, l. 

Engangsflaskeavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1987-88) I, 4; (1987-88) Il, 4; (1988-89) I, 3. 

Engen, Harald O., Elverum, major - se KLA
GER TIL STORTINGET (1987-88) Il, 4. 

Engerdal kommune, fraktutgiftene for bedrifte
ne i- se SAMFERDSEL (1985-86) III, 3. 

Engseth, William, fylkesordfører, utnevnt til 
statsråd- se REGJERINGEN (1986-87) li, 5. 

Enkepensjon, fiktivfordel ved samordningsfra
draget- se TRYGDER (1986-87) Il, 4. 

- etter samordningsloven - se TRYGDER 
(1986-87) III, 10 og 17; (1987-88) Ill, 2. 

- samordning med arbeidsledighetstrygd - se 
TRYGDER (1988-89) Ill, 6. 

- samordning med tilleggspensjon fra folke
trygden - se TRYGDER (1988-89) IV, 9. 

- utbetaling fra Statens pensjonskasse etter 
samordningsloven- se TRYGDER (1987-88) 
III, 3. 

Enketrygd, budsjett- se TRYGDER (1985-86) I, 
l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) li, 2. 

Enoksen, Sigurd - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) li, 4. 

Enslige mødre med overgangsstønad, skattleg
ging av- se TRYGDER (1985-86) III, 7. 

- overgangsstønad for- se TRYGDER (1985-
86) III, 3. 

Enslige, kompensasjon for merutgifter ved å 
bo alene- se FAMILIE (1988-89) Il, 2. 

Entreprenører, kvalifikasjonskrav for- se BYG-
NINGSVESEN (1985-86) IV, 3. 

ENØK-melding- se ENERGI (1988-89) li, l. 
ENØK-tiltak- se ENERGI (1985-86) Il, l. 
EPCOT-sentret, markedsføring av husflid og 

småindustri - se UTENRIKSHANDEL 
(1987-88) III, 6. 

EPC (Europapatentkonvensjonen), ev. tilslut
ning til- se INDUSTRI (1988-89) l, 3. 

Epilepsi, statens senter for - se Statens senter 
for epilepsi. 

Epileptikere, endr. i sykehusloven - se SYKE
HUS (1987 -88) IV, 2. 

- utbetaling av uførepensjon- se TRYGDER 
(1987-88) IV, 4. 

Epler, salg av voksede - se FOLKEHELSE 
(1987-88) HI, 7. 

Erichsen, Eivind, utvalgsleder - se STATSAD
MINISTRASJON (1988-89) IV, l. 

Eritrea og Tigray, hjelp ved hungersnød - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Ill, 7. 

Erkebispegården i Trondheim, arkeologiske ut
gravninger i- se KULTURVERN (1987-88) 
Ill, 4. 
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Ernæringspolitikk, melding om - se FOLKE
HELSE (1986-87) HI, 4. 

Ernæringsråd, Statens- se Statens ernærings
råd. 

Ersholmen, Ytre Frena, nedlegging av postkon
toret- se POST (1986-87) Ill, 2. 

Erstatning til voldsofre - se RETTSVESEN 
(1988-89) Ill, 6. 

Erstatning etter naturvernloven - se NATUR
VERN (1985-86) Il, l. 

Erstatning ved pasientskader etter sykehusbe
handling- se SYKEHUS (1985-86) Ill, 8. 

Erstatninger etter vasssdragslovgivningen, in
deksregulering av - se VASSDRAGSRE
GULERING (1986-87) IV, l . 

Erstatningsansvar ved atomulykker - se ATOM
KRAFT (1985-86) IV, 2. 

- ved forurensningsskade- se FORURENS
NING (1988-89) IV, 2. 

Erstatningskrav, endr. i foreldelsesloven- se SI
VILLOVGIVNING (1987-88) IV, 4. 

- prioritet for fornærmedes - se DOMSTO
LER (1987-88) IV, l. 

Erstatningsnemnda for voldsofre - se RETTS
VESEN (1986-87) III, 6. 

Erstatningssak, saksomkostningene i - se 
DOMSTOLER (1988-89) III, 4. 

ERU-rådets oppgaver, ivaretagelse av - se SI
VILFORSVAR (1985-86) Ill, 2. 

Ervervsloven, endr. i- se VASSDRAGSREGU
LERING (1986-87) IV, 2. 

ESA (European Space Agency)- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1986-87) Il, 5. 

- deltakelse i ulike programmer - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1987-88) I, 9. 

- Norges tiltredelse til Den europeiske rom
organisasjon - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1986-87) Il, 3. 

ESAF (Enhanced Structural Adjustment Faci
lity), rentesubsidiering med midler fra 
gjeldsfondet - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il, 10. 

ESRAF, Det europeiske synkrotronstrålean
legg, norsk tilslutning til konvensjon - se 
VITENSKAP (1988-89) Il, 6. 

Esso Norge a.s., erstatningsutbetaling til - se 
OLJE (1986-87) li, 2. 

Esso Sverige, Statoils kjØp av - se DEN NOR
SKE STATS OWESELSKAP AS (1985-86) 
I, l. 

Estlendere, tvangsutskrivning til oppryddings
arbeid etter Tsjernobyl-ulykken- se MEN
NESKERETTIGHETER (1986-87) HI, 5.L 

Etablerersenteret AlS i Oslo, nedlegging av - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) III, 4. 

Etablererskolen for kvinner - se INDUSTRI 
(1986-87) Ill, 16. 

- positiv effekt for kvinner i distriktene - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1987-88) Ill, 15. 

Etablererstipend, budsjett 1988 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1987-88) I, L 

Etableringsloven, arealberegning ved etable
ringstillatelse - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987 -88) III, 5. 

- endr. i - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1988-89) IV, 2. 

- forslag om opphevelse av - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1987-88) IV, l. 

- strengere praktisering av- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1987-88) Ill, 6. 

- virkemiddel i lokaliseringspolitikken - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1986-87) Ill, 3. 

Etableringslån i Husbanken, innvilgningsram
mene for- se STATSBANKER (1988-89) I, L 

- avdragstiden for visse - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1987 -88) II. 4. 
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Etableringsstipend, tilleggsbev. .1989 - se 
STATSBUDSJEITET (1988-89) Il, 5. 

Etableringsstopp i Oslo - se BYGNINGSVE
SEN (1986-87) Ill, 3, 5, 6 og 7; (1987-88) Ill, l. 

Etikkutvalget, representasjonen i - se VITEN
SKAP (1988-89) Ill, 12. 

Etiopia, nødhjelp - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987 -88) li, 10. 

Etisk råd for bioteknologi - se HELSEVESEN 
(1985-86) Ill, 4. 

Etna-utbyggingen - se VANNKRAFT (1985-86) 
Ill, 2. 

Etterforskningsorganer, særskilte - se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) IV, l. 

Etterlattepensjon ved samboerforhold - se 
TRYGDER (1987-88) Ill, 8. 

Etterlatteytelser til skilt gjenlevende ektefelle, 
endr. i reglene - se TRYGDER (1988-89) IV, 
2. 

Etterlønn/etterpensjon, skattefritak ved - se 
SKATTELOVER (1985-86) IV, 13. 

Etterprøvingsutvalget for de medisinsk-genetis
ke servicefunksjoner- se SVANGERSKAP 
(1986-87) Ill, l. 

Etterretningssamarbeid mellom Norge og Israel 
- se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1987-88) Ill, 6. 

Etterretningsskipet «Marjata», krenking av sov
jetisk farvann - se FORSVAR (1988-89) III, 
11. 

Etterretningstjeneste, den militære, virksomhet 
fra Ruseløkka skole i Oslo- se FORSVAR 
(1988-89) Ill, 20. 

- Forsvarets- se FORSVAR (1987-88) l, l og 2. 
- ny radar i Vardø - se FORSVAR (1988-89) 

Ill, 17. 
- Stortingets forhold til den militære - se 

STORTINGET (1987-88) III, l og 2. 
- under okkupasjonen, fritak for taushetsløf

te- se FORSVAR (1988-89) Ill, 3. 
Etterretningsvirksomhet, arbeiderbevegelsens -

se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1987-88) Ill, l og 3. Eureka-prosjektet- se 
INTERNASJONALT SAMARBEID (1985-
86) Il, l og 6; Ill, l. 

- norsk deltakelse i- se INDUSTRI (1985-86) 
l, l. 

Euro-gruppen - se NATO (politiske spørsmål) 
(1985-86) Il, 4. 

- materiellsamarbeid og informasjonsvirk
somhet 1987 - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1988-89) Il, l. 

Eurochemic, budsjett - se ATOMKRAFT (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Europameldingen - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1987 -88) Il, 5. 

Europaparlamentet, valg av delegasjon for Nor
ge- se ØKONOMISK SAMARBEID (1986-
87) Ill, l. 

EUROPARÅDET .. . .. . .. . ............... 109 

Europarådkonvensjon om foreldreansvar - se 
TRAKTATER (1987-88) IV, 3. 

Europeisk politisk samarbeid (EPS)- se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

Europeiske frihandelsforbund, Det - se EFTA. 
Evaco-Plast AlS, tap av arbeidsplasser ved den 

konkursrammede bedriften - se INDU
STRI (1988-89) Ill, 12. 

Evangeliesentrene, statsstøtte til (salderingen) -
se STATSBUDSJETTET (1988-89) I, 34. 
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Evenes kommune, avtale med Niingen Kraftlag 
om næringsbygg- se VASSDRAGSREGU
LERING (1988-89) Il, l. 

Evenes Lufthavn, flyplassplan for - se LUFT
FART (1988-89) Ill, 4. 

- nattlandinger- se LUFTFART (1986-87) Ill, 
8. 

- nedbygging av - se LUITFART (1987 -88) 
III, 13. 

Evenstad, Statens skogskole, drift fram til salget 
- se LANDBRUK (1988-89) Ill, 14. 

- gjenoppbygging- se LANDBRUK (1987-88) 
Il, 8; SKOGBRUK (1986-87) Ill, 3; (1988-89) 
I, l. 

- salg av - se SKOGBRUK (1987-88) I, l; 
LANDBRUK (1988-89) Ill, 13. 

Examen philosophicum, fritak ved Universitetet 
i Tromsø - se UNIVERSITET (1987 -88) Ul, 
l. 

EXOTECH AlS, godkjenning av nØdpeileutstyr 
for skip - se SIKKERHET TIL SJØS (1988-
89) Ill, 7; TELEVERKET (1987-88) Ill, 3. 

Fabrikkskipsflåten, revisjon av rapporterings
lova- se FISKERIER (1988-89) Ill, 11. 

Fabrikktrålere, stans i eksporten til USA i strid 
med GATT-regelverket- se VERFTSINDU
STRI (1988-89) Ill, 4. 

- utbygging av- se FISKERIER (1985-86) Ill, 
10. 

Fagernes Lufthavn, Leirin - se SAMFERDSEL 
(1988-89) I, l. 

Faglitteratur, styrking av norsk - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1986-87) Ill, l. 

Faglitteraturens stilling, melding om - se BIB
LiarEK OG LIITERATUR (1987 -88) Ill, l . 

Faglærere, etterutdanning av - se LÆRERE 
(1988-89) Ill, 7. 

Fagopplæring i arbeidslivet, budsjett - se UT
DANNING (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; 
(1986-87) Il, 5. 

- lærlingetilbudet til jenter - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1988-89) Ill, 24. 

- tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger
se UTDANNING (1986-87) Il, l. 

Fagopplæring, informasjonsteknologi, budsjett -
se UTDANNING (1987 -88) I, l; (1988-89) I. 
l. 

Fagopplæringsloven, endr. i (ikke bifalt)- se VI
DEREGAENDE SKOLER (1988-89) IV, 2. 

Fagplaner for videregående skole, godkjennelse 
av- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1987-
88) Ill, 2. 

Fagstasjoner, Vancouver, omgjØring av - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) I, l. 

Falkanger, Thor, utvalgsleder - se HANDEL 
(1988-89) IV, l. 

Fallskjermhopping, lov om forbud mot - se ID
RETT (1986-87) IV, 2; (1987-88) IV, l. 

Falstadskogen som krigsminnesmerke - se 
KULTURVERN (1988-89) Ill, 6. 

FAMILIE ....................... . ........ 111 

Familiepleiere, trygd for etterlatte, budsjett - se 
TRYGDER (1985-86) l, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) l, l; (1988-89) I, 2. 

Familierådgivningskontorene, Økonomisk krise 
for- se FAMILIE (1987-88) Ill, 7. 

Familievernkontorene, Nasjonal helseplan - se 
HELSEVESEN (1988-89) Il, 11. 

- tilleggsbev. 1989 under salderingen - se 
STATSBUDSJEITET (1988-89) I, 34. 

Fanger, liberalisering av permisjonsregler for
se FENGSLER (1987-88) Ill, 5. 
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FANGST ................................ 115 - budsjett - se FENGSLER (1987-88) I, 2; 
(1988-89) l, 2. 

Fangstfartøyer, fritak for mineraloljeavgift- se 
FISKERIER (1987-88) Il, 10. 

Farlig gods, transport av - se VEGTRAFIKK 
(1986-87) IV, l; SAMFERDSEL (1986-87) 
Ill, 3. 

Farmasi, oppretting av institutt ved Universite
tet i Tromsø - se UNIVERSITET (1987-88) 
Ill, 2. 

Farmasøytiske spesialpreparater, avgift på, bud
sjett - se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 2; 
(1986-87) I, 5; (1987-88) l , 3; (1988-89) I, 2. 

Farsund lufthavn, rutetilbodet på - se LUFT
FART (1985-86) Ill, 5. 

Fartsgrense på motorveier, innføring av 100 km 
-se TRAFIKKSIKKERHET (1987-88) Ill, 6. 

Fartsovertredelser, inndragningspraksisen ved 
-se TRAFIKKSIKKERHET (1987-88) Ill, 2. 

Fartstid i Sjøforsvaret for ungdom som tar sik
te på en maritim karriere - se SJØFART 
(1988-89) Ill, 3. 

Fastlandsfinans AlS, Kristiansund og Freis 
fastlandsforbindelse, endring av garanti
sammensetningen for låneopptak - se VEG
VESEN (1987-88) Il, 9. 

Fauske formannskap sender uttalelse om vide
reføring av Nord- Norge banen, ref. S .tid. 30 
(6.10.86), og vedlagt protokollen. 

Fauske kommune, beredskapsbevilgning til - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1985-86) Ill, 3. 

- omstillingsarbeid- se STATSBEDRIFTER 
(1988-89) Il, 4. 

- sender utt. om kommunesituasjonen ved 
nedlegging av Sulitjelma Bergverk, ref. 
S.tid. 1784 (8.12.88) og vedlagt protokollen. 

FEBA-prosjektet, et kontroll- og informasjons
system for Forsvarets bygg og eiendom
mer, konstitusjonelle antegnelser- se FOR
SVAR (1986-87) Il, 3. 

Fedje, statlig oljeverndepot- se FORURENS
NING (1988-89) Il, 10. 

Fedje kommune, tildeling av reke/torskekonse
sjonar - se FISKERIREGULERING (1986-
87) Ill, 4. 

Fedje Treningssenter, sikkerhetsopplæring for 
fiskere ved - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1987-88) Ill , 10. 

Feiervesenets oppgaver - se KOMMUNER 
(1986-87) IV, 2. 

Feiring-klinikken, LHLs hjerteklinikk - se 
HELSEVESEN (1988-89) I, l. 

Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling, 
bev. til informasjonsarbeid - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 3. 

- budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

- oppfølging av - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il, 5. 

Fellesmarkedet - se ØKONOMISK SAMAR
BEID. 

Fellesrådet for det sørlige Afrika, krav til saklig
het i NRK i forbindelse med konflikten 
med Norske Shell - se OLJE (1988-89) Ill, 
11. 

Fellesskatten, endr. av grunnlaget - se PER
SONBESKATNING (1988-89) IV, l. 

Fellesskattøret se SKATTER (1985-86) Il, 7; 
(1986-87) Il, 6; (1987-88) Il, 5. 

- endr. vedtak- se SKATTER (1985-86) Il, 2; 
(1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, 2. 

Femtekolonnistar, tømming av fengsler for å gi 
plass til - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1986-87) Ill, 5. 

Fengselshelsetjenesten - se FENGSLER (1988-
89) l , l. 

- Nasjonal helseplan - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 11. 

Fengselsloven, endr. i (ikke-beh.) - se FENGS
LER (1988-89) IV, l. 

Fengselsskolene, budsjett - se FENGSLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

- endr. budsjett- se FENGSLER (1986-87) Il, 
l; (1987-88) Il, l. 

Fengselsstraff, ileggelse av subsidiær- se DOM
STOLER (1988-89) IV, 2. 

Fengselsstyret, krav om ny formann i - se 
FENGSLER (1988-89) Ill, l. 

Fengselsundervisning, budsjett 1988 - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1987-88) I, l. 

FENGSLER ....... .. .................... 119 

Fengsling på lørdager, fremstilling for - se 
DOMSTOLER (1988-89) IV, 2. 

Fensfjordbassenget, oljevernberedskapen i- se 
FORURENSNING (1986-87) Ill, 7. 

Ferdighus, bedre standardkontrakter for - se 
BYGNINGSVESEN (1987-88) Ill, 5. 

Ferdighuskjøpere, kontraktsforhold for - se BO
LIGBYGGING (1986-87) Ill, 2. 

FERGER ....... .... ....... .... ... ... .... 123 

FERIE ...................... .. .......... 125 

Feriehus i utlandet, avgift 1989 - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) l, 3. 

- avgiftsplikt ved innvilgelse av valutalisens
se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 3; (1987-88) 
IV, l. 

Ferieinntekt for barn av aleneforeldre, skatte
fritak - se PERSONBESKATNING (1986-
87) Il, 2; (1986-87) IV, 2; (1988-89) IV, 3. 

- for barn, skattefri- se SKATI'ER (1986-87) 
Ill, 2. 

Ferielov for fiskere, endr. i- se FERIE (1987-88) 
IV, 2. 

Ferieloven, endr. i -se FOLKETRYGD (1986-
87) IV, 3. 

- forslag fra Harald Synnes om endringer for 
å øke effektiviteten i arbeidslivet - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1988-89) l. 

- tap av ferie ved overgang til den nye - se FE
RIE (1988-89) Ill, 2. 

Ferielønn for statsansatte, utbetaling av - se 
STATENS LØNNSPOLITIKK (1986-87) 
Ill, l. 

Ferjedrift, revidert budsjettforslag for 1988 - se 
FERGER (1987-88) Il, 3. 

Ferjeleie ved Austefjorden i Sund, Hordaland -
se FERGER (1986-87) Il, l. 

Ferjeruter, lønn for utenlandske mannskaper 
på Fred. Olsen Lines - se SJØFOLK (1987-
88) Ill, 2. 

Ferjesubsidier, bruk av innsparte - se SUBSI
DIER (1987-88) Ill, l. 

Ferjetakster for privatbil med tilhenger - se 
FERGER (1987-88) Ill, 3. 

- riksregulativ for- se FERGER (1986-87) Il, 
2. 

Ferrolegeringsbedrifter - se KRAFTKREVEN
DE INDUSTRI. 

Ferrolegeringsindustrien, elektrisitetsavgift for 
- se KRAFTKREVENDE INDUSTRI 
(1986-87) Ill, 2. 
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Ferrosilisiumverk, Mo i Rana, kraftpris til - se 
KRAFTKREVENDE INDUSTRI (1988-89) 
III, l. 

Ferskvannsfisk, forslag om emir. i lov om sjuk
dommer hos- se HAVBRUK (1985-86) IV, l. 

Feste av offentlig grunn - se BYGNINGSVE
SEN (1985-86) IV, 2. 

Festeavgift, betaling for idrettsanlegg på sta
tens grunn i Gjerdrum - se STATSEIEN
DOMMER (1988-89) III, l. 

- kriterier for fastsettelse av - se STATSEI
ENDOMMER (1986-87) Ill, 2. 
regulering av - se STATSEIENDOMMER 
(1987-88) Ill, l. 

- oppregulering av- se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) Ill, 3. 

Festspillene i Bergen, gjeldssanering - se 
KUNST (1988-89) II, 3. 

- i Nord-Norge, budsjett - se KUNST (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Fet kommune, overgang til privat renovasjon -
se KOMMUNER (1988-89) Ill, 3. 

Fetsund, bevaring av flØtingsanlegg ved - se 
KULTURVERN (1985-86) Ill, 3. 

Feyling, Claus Egil, tidl. stortingsrepr., minne
tale over, S.tid. 2857 (15.3.89) 

Filatelitjenesten til Mo i Rana- se POST (1988-
89) Ill, l. 

Filippinene, overenskomst til unngåelse av 
dobbeltbeskatning- se SKATTEAVTALER 
(1987 -88) Il, 2. 

- tilleggsprotokoll til overenskomst om unn
gåelse av dobbeltbeskatning - se SKATTE
AVTALER (1988-89) Il, 5. 

Film, statsstøtte til- se KUNST (1985-86) Ill, 3. 
Film- og videogramlov - se KUNST (1986-87) IV, 

l. 
Filmen «Det tause skriket», aldersgrense for

se KUNST (1986-87) III, 3. 
Filmfestivalar, økonomisk grunnlag for - se 

KUNST (1985-86) Ill, 2. 
Filmformål, budsjett - se KUNST (1985-86) l, 2; 

(1985-86) Il, 4; (1987-87) I, 2; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se KUNST (1987 -88) Il, 2; 
(1988-89) Il, 2. 

- tilleggsbev. 1985 - se KUNST (1985-86) Il, l. 
- vanlig stønad til- se KUNST (1986-87) II, 2. 
Filmfremvisning, konsesjon for - se KUNST 

(1985-86) Ill, l. 
Filmgruppe I AlS, konstitusjonell kontroll 1985 

- se KUNST (1986-87) Il, 3. 
Filmkontrollen- se Statens filmkontroll. 
Filmprisar, økonomisk grunnlag for - se 

KUNST (1985-86) Ill, 2. 
Filmproduksjon, finansiering av norsk - se 

KUNST (1986-87) Ill, 6; (1988-89) III, 2. 
Finans- og tolldepartementet, budsjett- se DE

PARTEMENTER (1985-86) l, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Finansbanken AlS, representantskapsvalg - se 
BANKER (1985-86) Il, 3; (1986-87) Il, 5; 
(1987-88) Il, 6; (1988-89) Il, l.) Il, 6; (1988-89) 
Il, l. 

Finansdebatten - se STATSBUDSJETTET 
(1986-87) I, 3; (1987 -88) I, 3; (1988-89) I, 3. 

FINANSER ............... ......... ...... 127 

Finansieringsforetak, innføring av skatteplikt 
for selveiende- se BANKER (1985-86) IV, 2. 

Finansieringsloven, opphevelse av aldersgren
sebestemmelser i - se ELDREOMSORG 
(l P86-87) IV, l. 

Finansieringsvirksomhet, bankenes adgang til 
obligasjonsmarkedet - se BANKER (1988-
89) Ill, 9. 

- lov om - se BANKER (1987 -88) IV, l og 2. 
Finansinnstillingen- se STATSBUDSJETTET 

(1986-87) I, 3; (1987-88) I, 3; (1988-89) I, 3. 
Finanstalen - se STATSBUDSJETTET (1986-

87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
Finland, bygging av kullkraftverk etter brudd i 

forhandlinger om el-kraft- se ELEKTRISI
TET (1988-89) III, 2. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1986-87) 
Il, 4. 

- tilleggsavtale om bistand i skattesaker - se 
SKATTEAVTALER (1986-87) Il, 5. 

Finnfjord Smelteverk, tildeling av fastkraft - se 
KRAFTINTENSIV INDUSTRI (1986-87) 
Il, l. 

Finnmark, bygge- og anleggstiltak - se FOR
SVARSMATERIELL (1988-89) I, l. 

- egen utdanningsregion- se UTDANNING 
(1986-87) Il, 4; (1986-87) I, l. 

- en ev. egen sparebank for- se BANKER 
(1988-89) Il, 4. 

- flytting av distriktslandbrukskontoret - se 
LANDBRUK (1988-89) Ill, 11. 

- forslag om behandling av visse forslag i 
stortingsmelding om - se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1988-89) Il, 4. 

- forurensning i - se FORURENSNING 
(1986-87) III, 18. 

- handlingsplan for - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987 -88) Il, 4. 

- helsetilbud - se HELSEVESEN (1987-88) 
Ul, 19. 

- industriforurensning fra Sovjet - se FOR
URENSNING (1987-88) HI, 35. 

- inntektsfradrag for- se SKATTER (1985-86) 
IV, l. 

- kompensasjon for kystkommunenes inn
tektstap - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1987-88) Ill, 3. 

- leveringsplikt til fiskemottak i - se FISKE
RIER (1987 -88) Ill, 22. 

- lærersituasjonen i - se LÆRERE (1985-86) 
li, l; (1986-87) Il, l. 

- melding om levevilkår og fremtidsutsikter
se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) I, l. 

- nedsatt el-avgift- se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987-88) Il, 7. 

- og '!roms, legemangel - se HELSEPERSO
NELL (1987-88) Ill, 7. 

- prøvefylke for lærlingordninger i estetiske 
fag - se VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-
86) Ill, 12. 

- reduksjon av sykestueplasser - se SYKE
HUS (1988-89) Ill, 3. 

- rekruttering av helsepersonell til - se HEL
SEPERSONELL (1985-86) Il, 3. 

- styrkingstiltak i, budsjett 1987 - se UTDAN
NING (1986-87) I, l. 

- tiltak for å bedre situasjonen i - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1987-88) Ill, 20. 

- tiltaksprogrammet for, budsjett 1987 - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1986-87) I, l. 

- ubesatte legestillinger i - se HELSEPER
SONELL (1987 -88) Ill, 2. 

Finnmark fylkeskommune, lØnnstillegg til per
sonalet i- se FYLKER (1985-86) Ill, l. 

Finnmark sykepleieskole- se HØGRE UTDAN
NING (1985-86) l, l 

Finnmark Vest, oljeforurensning ved leteboring 
på- se FORURENSNING (1985-86) Ill, 3. 

Finnskogen, rovviltforvaltning på - se NATUR
VERN (1987-88) III, 14. 
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Finnøy, styrking av bemanningen ved lens
mannskontoret - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1988-89) Ill, 27. 

Finotro AlS, konstitusjonell kontroll - se FIS
KERIER (1985-86) Il, 7; (1986-87) Il, 2; 
(1987-88) Il, 4. 

- nedlegging av produksjon ved anlegget i 
Kamøyvær- se FISKEFOREDLING (1987-
88) Ill, 6. 

- refinansiering og omorganisering - se FIS
KEFOREDLING (1986-87) Il, l. 

- statens engasjement i - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 13. 

Finsk, undervisning ved Hatteng skole i Stor
fjord- se GRUNNSKOLE \1987-88) Ill, 8. 

Finske språkstudier, undervisningskompetan
se for- se GRUNNSKOLEN (1985-86) Ill, 2. 

Firmaloven, endr. i - se HANDEL (1986-87) IV, 
3. 

Firmanavn, bestemmelser om - se HANDEL 
(1986-87) IV, 3. 

Fiskarbanken- se Statens fiskarbank. 
Fiskarbankloven, endring i - se FISKERIER 

(1985-86) IV, l; (1986-87) IV, l. 
Fiskebåter, kondemneringsordningen for - se 

FISKERIER ( 1987 -88) Il, 5. 
- kondemneringsordningen for (ikke-beh.) -

se FISKERIER (1988-89) Il, 8. 
Fiskebåtfinansiering - se VERFTSINDUSTRI 

(1985-86) Il, 5. 
- budsjett - se VERFTSINDUSTRI (1986-87) 

I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 
- endr. budsjett 1988- se FISKERIER (1988-

89) Il, 4. 
Fiskebåtkontrakter, tilskuddsordning ved ren

tesubsidier til- se FISKERIER (1985-86) Il, 
11. 

Fiskebåtrederier, begrensning i valutalån til- se 
FISKERIER (1988-89) Ill, 7. 

Fiskebåtulykker- se FISKERIER (1987-88) Ill. 
2. 

Fiskeeksport til EF, tollsatser ved - se UTEN
RIKSHANDEL (1987-88) Ill, 3. 

Fiskefartøy, behandlingstida ved søknad om 
ervervsløyve for - se FISKERIER (1988-89) 
Ill, 13. 

- endring i lov om registrering og merking av 
-se SÆRAVGIFTER (1985-86) IV, 2. 

- finansiering av - se VERFTSINDUSTRI 
(1985-86) l, l; Il, 5. 

- finansieringsøknader i Finnmark - se FIS
KERIER (1988-89) Ill, 14. 

- lisensierte valutalån til - se FISKERIER 
(1985-86) Ill, 8. 

Fiskefartøyer, fritak for mineraloljeavgift - se 
FISKERIER (1987-88) Il, 10. 

Fiskeflåten i Svalbardområdet, hjelpetjeneste 
for - se SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) 
Ill, 2. 

FISKEFOREDLING ..................... 129 

Fiskehelseforvaltning i Tromsø - se VETERI
NÆRVESEN (1988-89) I, l. 

- lokalisering av - se VETERINÆRVESEN 
(1988-89) Ill, 2. 

Fiskeindustri, finansiering av - se FISKEFO
REDLING (1987-88) Il, l. 

- i Vesterålen, konkurs ved bedriften Øks
nes-Langenes - se FISKEFOREDLING 
(1988-89) Ill, 2. 

- organisering - se FISKEFOREDLING 
(1986-87) Ill, 3. 

- statens engasjement i - se FISKEFORED
LING (1987-88) I, l. 

- tilgang på utenlandsk råstoff til - se FISKE
FOREDLING (1987-88) Il, 3 og Ill, 3. 

- utenlandske fiskebedrifters interesse for 
medeierskap i norsk - se FISKEFORED
LING (1987 -88) Ill, 5. 

Fiskeindustrianlegg, statens engasjement i - se 
FISKEFOREDLING (1986-87) l, l. 

Fiskeindustrien i Finnmark, loddekvote til - se 
FISKEFOREDLING (1985-86) III, l. 

Fiskelån, statsgaranterte - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 10. 

Fiskemottak i Finnmark, leveringsplikt til - se 
FISKERIER (1987 -88) Ill, 22. 

FISKEOMSETNING ..................... 131 

Fiskeoppdrett- se HAVBRUK. 
Fiskeoppdrettere, kurs i administrasjon og 

regnskap for- se VOKSENOPPLÆRING 
(1988-89) Ill, 4. 

Fiskeoppdrettskonsesjoner, kvinnediskrimine
ring ved tildeling av - se LIKESTILLING 
(1985-86) Ill, 5. 

Fiskeoppdrettsloven, endr. i - se HAVBRUK 
(1987-88) IV, l. 

Fiskepulver til u-land, reportasje om - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1985-86) 
l, l. 

FISKERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

Fiskere, erstatning for ulemper med petrole
umsvirksomheten - se FISKERIER (1987-
88) Ill, 6. 

Fiskere og fangstmenn, stønad under arbeids
løyse til- se FOLKETRYGD (1985-86) Il, 2. 

Fiskeredskapsimport - se Norges Fiskered
ska psim port. 

Fiskeriavtalen, budsjett- se FISKERIER (1985-
86) l, l; (1986-87) l, l; (1987-88) I, 2; (1988-89) 
I, l. 
garantiordning for fiskere - se FISKERIER 
(1987 -88) Il, l. 
likviditetslån til kystflåten - se FISKERI
ER (1987-88) Il, 8. 
prisreguleringsfondet for sild - se FISKE
RIER (1986-87) Il, 5. 

Fiskeridepartementet, budsjett- se DEPARTE
MENTER (1985-86) l, 3; (1985-86) Il, 5; 
(1986-87) I. 3; (1987 -88) I, 5; (1988-89) I, 4. 

- tilleggsbev. i forbindelse med algeinvasjo
nen 1988- se MILJØVERN (1988-89) Il, 9. 

Fiskeridirektoratet, budsjett - se FISKERIER 
(1985-86) I, l; (1985-86) Il, 11; (1986-87) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Fiskeridirektoratets kontrollverk i Trondheim -
se FISKERIER (1987-88) Ill, 8. 

- budsjett 1988- se FISKERIER (1987-88) I, 2. 
- underbemanning ved - se FISKERIER 

(1987-88) Ill. 20. 

FISKERIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

Fiskeriforskning, budsjett - se FISKERIER 
(1987-88) l, 2; (1988-89) I, l. 

Fiskeriforskningfartøyene, budsjett - se FISKE
RIER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
2; (1988-89) I, l. 



Fiskerigrenseloven og tilgang på utenlandsk rå
stoff- se FISKEOMSETNING (1987-88) Il, 
3; (1987-88) Ill, 2; (1988-89) Ill, 2. 

- forbud mot landing av utenlandske fiske
fartøyer- se GRENSESPØRSMÅL (1987-
88) Ill, 2. 

Fiskerihøgskolen - se Norges fiskerihøgskole. 
Fiskerikommuner, tiltak for ensidige - se DIS

TRIKTSUTBYGGING (1988-89) I, l. 
Fiskerinæringen, forslag i forbindelse med øko

katastrofen i Barentshavet - se FISKERIER 
(1988-89) Il, 6. 

- støttetiltak - se FISKERIER (1985-86) Il, 9; 
(1987-88) Il, 7; (1988-89) Il, l. 

Fiskerioppsyn, budsjett - se FISKERIER (1985-
86) I , l; (1986-87) I, l ; (1987 -88) I, 2; (1988-89) 
I, l. 
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Fjernsynssendingar i Sogn og Fjordane, motta
kertilhøve for - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1985-86) Ill, l. 

Fjernsynstilbodet i Norge - se KRINGKAS
TING (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 3. 

Fjernundervisning, budsjett- se VOKSENOPP
LÆRING (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I , l; (1988-89) I, l. 

Fjernvarmeanlegg, lov om bygging og drift av -
se VARMEKRAFT (1985-86) IV, 2. 

Fjord Base oljeforsyningsbase - se OLJEUTVIN
NING (1985-86) I, l. 

Fjørtoft, Kjell, politibeslag i dokumenter hos 
forfatteren - se POLITI (1985-86) Ill, 8. 

Flaggpolitikk - se HANDELSFLÅTEN. 
Flakk-Rørvik, fergesamband - se FERGER 

(1987-88) Ill, l. 
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Flax-lotteriet - se LOTTERI OG SPILL (1988-
89) I, l. 

Flekkefjordbanen, nedlegging - se JERNBA
NER (1987-88) Il, 4. 

Fiskeriutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Fiskesalgslag på Sør- og Vestlandet, sammen
slåing av - se FISKEOMSETNING (1986-
87) Ill, 4. 

Fiskesjukdommen Hitrasjuka - se HAVBRUK 
(1986-87) Ill, 4 og 14. 

Fiskestoppen, for faste redskaper i påsken - se 
FISKERIREGULERING (1987-88) Ill, l. 

- for kystflåten - se FISKERIREGULERING 
(1986-87) Ill, l. 

- oppheving av- se FISKERIREGULERING 
(1988-89) Ill, 3. 

Fiskesykdom furunkulose- se HAVBRUK (1985-
86) Ill, 3. 

Fiskesykdommer, tiltak mot - se HAVBRUK 
(1985-86) Il, l. 

Fisketrygdavgift, tilbakeføring til Hedmark og 
Oppland- se SÆRAVGIFTER (1986-87) Ill, 
3. 

Fiskevarer, endring i lov om kvalitetskontroll 
med fisk og- se SÆRAVGIFTER (1985-86) 
IV, 2. 

Fiskevernsonen ved Svalbard - se SVALBARD 
(1988-89) Il, 4. 

- ved Svalbard, utenlandske tråleres brudd 
på reglene for fiske- se FISKERIREGULE
RING (1988-89) Ill, 9. 

Fiskaa Verk, Elkem A/S, tildeling av fastkraft -
se KRAITINTENSIV INDUSTRI (1986-87) 
Il, l. 

Fjell og Sund lensmannskontor, bemanningen 
ved - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987 -88) Ill, 12. 

Fjellheimen leirskole, tilskot til - se GRUNN
SKOLEN (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l , (1988-
89) l , l. 

Fjellinjen i Oslo- se VEGVESEN (1985-86) Il, 8; 
(1985-86) Ill, 6 og 11, (1986-87) Il, 3; (1986-87) 
Ill, 6 og 7. 

- finansiering av hovedvegutbyggingen i Os
lo-området- se VEGVESEN (1987-88) Il, 16. 

- «kØfri» avgiftssystem ved - se VEGVESEN 
(1988-89) Ill, 9. 

Fjellsiden Privatskole, forslag om godkjenning -
se PRIVATSKOLER (1988-89) Il, 6. 

Fjelltjeneste- se NATURVERN (1986-87) Ill, 12. 
Fjernsyn - se KRINGKASTING og NORSK 

RIKSKRINGKASTING. 
Fjernsynsreklame, kartlegging av markedet for 

-se KRINGKASTING (1987-88) il, 4; (1988-
89) Il, 3. 

Fjernsynssamarbeid i Norden - se NORDISK 
SAMARBEID (1985-86) Ill, 4. 

Flekkerøy, Kristiansand, bompengefinansie
ring av undersjøisk tunnel- se VEGVESEN 
(1987-88) Il, 11. 

Flesland, utbygging av bankekspedisjonsloka
ler på- se LUFTFART (1987-88) Ill, 5. 

Floatglassverk i Orkdal, etablering av - se DI
STRIKTSUTBYGGING (1985-86) Ill, l . 

Flomfare, tiltak mot - se VASSDRAGSREGU
LERING (1987-88) Ill, 2. 

Florø, lokalisering av driftsorganisasjon for 
Snorre - se OLJEUTVINNING (1987 -88) Il , 
3. 

Fluortabletter, informasjon i fjernsyn om - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1988-89) 
Ill, 3. 

FLYBO, budsjett 1988 - se INNVANDRERE 
(1987-88) I, l. 

- prisfastsettelse på en flyktningleilighet - se 
INNVANDRERE (1987-88) Ill, 29. 

Flyforsterkninger til Norge, konstitusjonelle si
der ved- se STATSFORFATNING (1987-88) 
Il, 3. 

Flygere, utvidelse av plikttjenesten i Luftfor
svaret- se MILITÆRT PERSONELL (1988-
89) Il, 3 . 

Flygere i Forsvaret, inntektsbeskatning av bo
nus til- se PERSONBESKATNING (1985-
86) IV, l. 

Flygerskole, opprettelse av en sivil statlig - se 
LUFTFART (1986-87) Il, 4; (1986-87) Ill, 6. 

Flygerutdannelse i utlandet, ungdommer som 
tar - se LUFTFART (1988-89) Ill, 22. 

Flyhavarikommisjonen, omorganisering av - se 
DEPARTEMENTER (1988-89) I, 7. 

Flyktningehjelp - se SOSIALVESEN (1985-86) 
Il, 2. 

- budsjett- se INNVANDRERE (1985-86) I , 2 
og 4 ; (1986-87) I, 4. 

- endr. budsjett 1986- se INNVANDRERE 
(1986-87) Il, 3. 

- utenlands, budsjett - se UTENRIKSSA
KER (1986-87) I, l ; (1987-88) I , l; (1988-89) I, 
l. 

- utenlands, endr. budsjett - se UTENRIKS-
SAKER (1987-88) Il, 2 og 4; (1988-89) Il, 2. 

- utenlands, tilleggsbev. 
- se UTENRIKSSAKER (1988-89) Il, 6. 
Flyktningeproblemet - se UTENRIKSSAKER 

(1986-87) Il, l. 
- i Midtøsten- se UTENRIKSSAKER (1988-

89) III, 9 og 10. 
Flyktninger- fra Lesotho, hev. til mottak av- se 

UTENRIKSSAKER (1985-86) Ill. 5. 
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- fra Sør-Afrika - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 14; (1986-87) Il, 8. 

- kritikk av norsk innsats for- se INNVAN
DRERE (1985-86) Ill, 3. 

- mottak av - se INNVANDRERE (1986-87) 
Ill, l. 

- tilskudd til kommuner som mottar - se 
INNVANDRERE (1985-86) Il, l. 

- til Norge- se INNVANDRERE. 
- Det norske flyktningeråds utgivelse av stu-

dieheftet Verdens flyktninger - se UTEN
RIKSSAKER (1988-89) Ill, 12. 

- FNs ansvar for tilbakesendelse til Namibia 
-se UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 31. 

Flyktningestipend- se INNVANDRERE (1986-
87) Il, 8. 

Flymekanikerutdanning på Andenes- se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1985-86) Ill, 14. 

- i Nord-Norge- se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1985-86) Ill, 3. 

Flymotordivisjonen ved Kongsberg Våpenfa
brikk- se STATSBEDRIFTER (1986-87) li, 
8; (1987- 88) Il, 7. 

Flymuseum, etablering av - se FORSVARSMA
TERIELL (1987-88) I, l. 

Flyplasser- se LUFTFART. 
Flyrute mellom Sogn og Fjordane og Oslo - se 

LUFTFART (1988-89) Ill, 20. 
- Ørland-Rørvik - se LUFTFART (1987-88) 

Ill, 4. 
Flyrutekonsesjoner- se LUFTFART (1986-87) Il, 

2. 
- paraplyorganisasjon for fordeling av - se 

LUFTFART (1986-87) Ill, 13. 
Flyruter, innenlandske, redusert bevilgning til 

-se LUFTFART (1985-86) li, 2. 
- samordning av sivile og militære - se LUFT-

FART (1988-89) Ill, 5 og 25. 
Flyrutetilbud ved kortbaneplassene - se LUFT

FART (1987-88) Ill, 11. 
Flytebru, over Salhusfjorden i Hordaland - se 

VEGVESEN (1987-88) Il, 2. 
Flyteknisk opplæring, godkjennelse av - se 

LUFTFART (1988-89) Ill, 3. 
Flytetrål i ringnotflåten- se FISKERIER (1988-

89) Ill, 4. 
Fløtingsanlegg, bevaring av - se KULTUR

VERN (1985-86) Ill, l og 3. 
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FN-sambandet, budsjett- se FN (1985-86) I, l; 
(1986-87) I , l ; (1987-88) l , l; (1988-89) l, l. 
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FNs internasjonale fredsår, bevilgninger til akti
viteter i- se FREDSARBEID (1985-86) Ill, 
l. 

FNs vitenskaps- og teknologifond (UNFSSTD) -
se TRAKTATER (1985-86) Il, l. 

FOFA (Follow-on-forces-attack) - se NATO 
(POLITISKE SPM) (1985-86) Il, 4. 

- NATOs moderniseringsplaner - se NATO 
(POLITISKE SPM) (1986-87) Il, 3. 

Fokus Bank AlS, representantskapsvalg - se 
BANKER (1987-88) Il, l og 11 . 

Folkeavstemning, grunnlovsforslag om, ref. 
S.tid. 4418 (29.9.88). Se Dok. 12 (1987-88); 
STATSFORFATNING (1986-87) Il, l. 

- i Rindal kommune, manntallslister ved - se 
VALG (1985-86) Ill, 3. 

- om asylsøkerstopp - se INNVANDRERE 
(1987 -88) Il, l og 2. 

- om Norges forhold til EF- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1987-88) Il, 5. 

- om vinmonopol, forhåndsavstemming ved 
- se ALKOHOL {1985-86) Ill, 2. 

Folkebevegelsen for Livsrett og Menneskeverd, 
avslag på søknad om støtte- se SVANGER
SKAP (1987-88) Ill, l. 

Folkebevegelsen mot innvandring anmoder 
Odelstinget om riksrettstiltale mot med
lemmer av Regjeringen, ref. O.tid. 12 
(17.11.88) og vedtatt henlagt. 
demonstrasjon mot- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 18. 

Folkebibliotek, lov om - se BIBLiarEK OG 
LITTERATUR (1985-86) IV, l. 

Folkebibliotekene, nedgang i bevilgninger til 
bokinnkjøp - se BIBLiai'EK OG LITTE
RATUR (1988-89) Ill, l. 

Folkebibliotekloven, endr. i lov - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1988-89) IV, l. 

FOLKEHELSE . ... ... . . ... . ........... . . 153 

Folkehøgskoler, arbeidsmarkedsmidler til - se 
VOKSENOPPLÆRING (1988-89) Il, 4. 

- budsjett - se VOKSENOPPLÆRING (1985-
86) I, l; (1986-87) l , l; (1987-88) I, l ; (1988-89) 
I, l. 

- elevtilgangen til - se VOKSENOPPLÆ
RING (1985-86) Ill, 3. 

- endr. budsj. 1988 - se VOKSENOPPLÆ
RING (1987-88) Il, l. 

- norskundervisning for fremmedspråklige i 
-se VOKSENOPPLÆRING (1985-86) Ill, 4. 

- opptak av utlendingar - se VOKSENOPP-
LÆRING (1986-87) Ill, 2. 

- tilskudd til - se VOKSENOPPLÆRING 
(1985-86) Ill, l; (1986-87) Il, l. 

Folkemusikk, grunnkurs ved Fagernes vidare
gåande skole - se VIDEREGAENDE SKO
LER (1986-87) Ill, l. 

Folkemusikkarbeidet, styrking av - se KUNST 
(1986-87) I, 2. 

Folkeregistrene, bev. til datasystemer - se 
STATSADMINISTRASJON (1988-89) I, l. 

- budsjett - se STATSADMINISTRASJON 
(1985-86) I , l ; (1986-87) I , l ; (1987-88) l , l; 
(1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett - se STATSADMINISTRA
SJON (1987-88) Il, l ; (1988-89) Il , 3. 

- utskifting av telefonsentral i Oslo - se 
STATSADMINISTRASJON (1988-89) Il, 5. 

Folkereisning mot Krig, klage til kontrollutval
get- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1988-89) Il, l. 

FOLKETRYGD ... . . .... ....... . ......... 156 

Folketrygdfondet, renteøkning på innskudd - se 
KREDITTPOLITIKK (1986-87) Ill, 3. 

- valg til Hovedstyret - se FOLKETRYGD 
(1987-88) Il, 6. 

- virksomhet - se STATSBANKER (1986-87) 
li, 2; (1988-89) Il, l og 2. 

Folketrygdloven, endr. i - se FERIE (1987-88) 
IV, 2; TANNLEGEVESEN (1988-89) IV, l. 

Folkeuniversitetet, karaktergrenser for å kunne 
fortsette juss-studier - se UNIVERSITET 
(1988-89) Ill, 2. 



Folldal kommune, omstillings- og utviklingsbe
vilgning til - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1986-87) Ill, l. 

Follum Fabrikker, tildeling av fastkraft - se 
KRAFTINTENSIV INDUSTRI (1986-87) 
Il, l. 

Fondet for markeds- og distribusjonsforskning 
(FMD), budsjett 1989 - se FORBRUKER
SAKER (1988-89) I, l. 

Fondet for utøvende kunstnere - se KUNST 
(1988-89) IV, 2. 

- årsmelding 1984- se KUNST (1985-86) Il, 2. 
Fondet til alkoholfrie overnattings- og spiseste

der,lån fra- se REISELIVSNÆRING (1986-
87) Ill, 2. 

Fondsavsetning for anleggsbransjen - se BE
DRIITSBESKATNING (1987 -88) Ill, 2. 

Fondsavsetninger, budsjett - se BEDRIFTSBE
SKATNING (1985-86) I, l; (1986-87) I, 2; 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Fondsavsetningsloven, endr. i- se BEDRIFTS
BESKATNING (1988-89) IV, 3. 

- ulik praktisering av - se BEDRIFTSBE
SKATNING (1987-88) Ill, 3. 

Fondsloven, endr. i - se KUNST (1988-89) IV, 2. 
Fondsmeglerforetakene, egenhandel - se AK

SJER (1987-88) Ill, l. 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 

budsjett- se DEPARTEMENTER (1985-86) 
L 1;(1986-87)Ll;(l987-88)I, 1;(1988-89)L2. 

Forbrukerbygget på Lysaker, kjØp av- se FOR
BRUKERSAKER (1985-86) Il, l. 

Forbrukerkontorene, Økt arbeidsmengde ved -
se FORBRUKERSAKER (1987-88) Ill, 6. 

Forbrukerombudet, adgang til å ilegge bøter - se 
FORBRUKERSAKER (1988-89) Ill, 7. 

- budsjett- se FORBRUKERSAKER (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Forbrukerpriser, budsjett - se SUBSIDIER 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

Forbrukerrapporten, oppfordring til å lage egen 
vin- se FORBRUKERSAKER (1987-88) Ill, 
l. 

Forbrukerrådet, budsjett - se FORBRUKER
SAKER (1985-86) l, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

- kamp mot bankgebyr - se FORBRUKER
SAKER (1985-86) Ill, l. 

- omorganisering - se FORBRUKERSAKER 
(1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2. 
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Forenede Papir- og Cellulosefabrikker, sal av 
staten sine aksjar i- se TREFOREDLINGS
INDUSTRI (1986-87) Il, l. 

Foreningen Norden, budsjett 1989 - se NOR
DISK SAMARBEID (1988-89) I, 2. 

Foretaksregisteret i Brønnøysund, budsjett 
1989 - se RETTSVESEN (1988-89) I, l. 

- i Brønnøysund, kapasiteten ved - se 
RETTSVESEN (1988-89) Ill, l. 

- organisering av- se HANDEL (1986-87) IV, 
3. 

Forhørsretten, utvidelse av kompetanse - se 
DOMSTOLER (1988-89) IV, 3. 

Forhåndslagring av amerikanske feltsykehus -
se NATO (MILITÆRPOLITISKE SPM) 
(1986-87) Il, 2. 

Forkjøpsrett, statlig, til Møyfrid Barlaups små
bruk- se LANDBRUK (1986-87) Ill, 7. 

Forlagene, bøker på sØppelfylling- se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1988-89) Ill, 2. 

Forliksrådsordningen- se RETTSVESEN (1985-
86) IV, 3. 

Forloven, iverksettelse av forskriftene til - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1988-89) Ill, 
3. 

Formaldehyd, merking mot kreftfare - se MIL
JØVERN (1985-86) Ill, l, 2; (1986-87) Ill, l. 

Formannskapslovene, !50-årsjubileum for - se 
LOKALFORVALTNING (1986-87) Il, 3. 

Formuesskatt - se SKATTER (1985-86) I, l og 2, 
(1986-87) I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, l og 
2. 

Fornebu, aksjetegning i parkeringsanlegg - se 
LUFTFART (1985-86) Il, 4. 

- ekspedisjonsavdelingen for utenlandstra
fikk- se LUFTFART (1987-88) Ill, 10. 

- flystøyulempene forårsaket av chartertra
fikk på- se LUFTFART (1988-89) Ill, 11. 

- forurensning fra chartertrafikken - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 10. 

- innflygingsruten til- se LUFTFART (1986-
87) Ill, 2 og 11. 

- overføring av chartertrafikk - se LUFT
FART (1987-88) Ill, 7; (1988-89) l, 2. 

- renovering av øst-vest banen - se LUFT
FART (1987-88) Il, 6. 

- reversering av flymotorene ved landing - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 12. 

- strakstiltak 1988 - se LUFTFART (1988-89) 
Il, l. 

- trafikkavviklingen ved - se LUFTFART 
(1985-86) Ill, 6. 

- utbedringstiltak - se LUFTFART (1987-88) 
Il, 3. 

FORBRUKERSAKER .................... 165 - utvidelse av ekspedisjonsbygningen - se 
LUFTFART (1985-86) li, 3 og 5; (1988-89) li, 
5. 

Forbrukersubsidier, reduksjon i- se SUBSIDI
ER (1985-86) li, l, 2. 

Forbruksforskning, budsjett - se FORBRU
KERSAKER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Forbruksvarer, endr. i lov om merking - se 
FORBRUKERSAKER (1987-88) IV, l. 

Forbyggingsarbeider, tilleggsbev. 1989 - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

Fordelingspolitikk- se FINANSER (1985-86) Il, 
3. 

- reformer i - se FINANSER (1987-88) li, 3; 
(1988-89) Il, l. 

Foreldede lovbestemmelser- se RETTSVESEN 
(1985-86) IV, 2. 

Foreldelsesloven, endr. i - se SIVILLOVGIV
NING (1987-88) IV, 4. 

Foreldreansvar, anerkjennelse av avgjørelser 
om- se FAMILIE (1987-88) IV, 4. 

- vegtrafikkavviklingen ved- se LUFTFART 
(1987-88) li, 6. 

Fornminne- og bygningsvernet, lettelser i finan
siering av arbeid innen- se KULTURVERN,_ -
(1988-89) Ill, 5. 

Fomminnevernet, organisasjonsspØrsmål - se 
KULTURVERN (1987 -88) Il, l. 

Forretningsbanken, valg av representantskap i -
se BANKER (1985-86) Il, 4. 

Forretningsbanken Orion AlS, oppnevning av 
representantskapsmedlemmer - se BAN
KER (1986-87) Il, 7. 

Forretningsbanker - se BANKER. 
Forretningsbankloven, en dr. i - se BANKER 

(1987 -88) IV, 4. 
- opphevelse av aldersgrensebestemmelser

se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 
Forseil, Odd Jo, advokat - se BILLIGHETSER

STATNINGER (1987-88) Il, l. 
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Forsikringsavtalelov- se FORSIKRING (1988-
89) IV, 3. 

Forsikringssparing, heving av fribeløpet - se 
PERSONBESKATNING (1988-89} IV, l. 

Forskerutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87} Il, 2 og 3. 

Forskning - se VITENSKAP. 
- melding om- se VITENSKAP (1988-89) Il, 

9. 
Forsknings- og utviklingsnettet i Norge (FUNN) 

- se VITENSKAP (1988-89} Il, 13. 
Forskningsetikk, ressurser til den regionale ko

mite for medisinsk- se VITENSKAP (1987-
88) Ill, 7. 

Forskningsfartøyer, budsjett - se FISKERIER 
(1986-87) I, l; (1987-88) l, 2; (1988-89} I, l. 

Forskningsinstitutter, budsjett 1989 -se INDU
STRI (1988-89} I, l. 

Forskningsstasjonen på lms, overføring til 
Norsk institutt for naturforskning- seNA
TURVERN (1987 -88) l, 2. 

Forskningsstasjoner i landbruk, budsjett - se 
LANDBRUK (1985-86) I, l; (1986-87} I, l; 
(1987 -88} I, l; (1988-89) I, l. 

Forskolen for sivile tjenestepliktige, lønns- og ar
beidsvilkår for lærerne ved - se LÆRERE 
(1985-86) Ill, l. 

Forskolen ved Hustad leir- se SIVILARBEIDE
RE (1985-86) Il, 2. 

Forskotteringsloven - se FAMILIE (1987-88) IV, 
2; (1988-89) IV, 2. 

Forskrifter, harmonisering med EFs regelverk 
-se DEPARTEMENTER (1988-89) Ill, 7. 

Forskuddsskattetrekk 1987 - se SKATTER 
(1986-87) IV, l. 

Forskuddstrekk - se SKATTER. 
Forslag oversendt Regjeringen - se REGJERIN

GEN OVERSENDT - i 1984-85, svar på - se 
Dokument 3 for 1985-86. 

- i 1985-86, svar på - se Dokument 3 for 1986-
87. 

- i 1986-87, svar på se Dokument 3 for 1987-
88. 

- i 1987-88, svar på - se Dokument 3 for 1988-
89. 
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Forsvaret, tilleggsbev. 1989 - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) 11, 5. 

Forsvarets bygningstjeneste, konstitusjonelle 
antegnelser 1987 - se FORSVAR (1988-89) 
Il, 3. 

- plassering av prosjektledelse for bygging 
av drivstoffrørledninger - se FORSVAR 
(1988-89) Ill, 19. 

Forsvarets etterretningstjeneste - se FORSVAR 
(1987-88) l, l og Ill, 2. 

Forsvarets forskningsinstitutt, budsjett 1989- se 
FORSVAR (1988-89) I, l. 

Forsvarets ombudsmannsnemnd- se FORSVAR 
(1985-86) Il, 2. 

- beretning - se FORSVAR (1985-86) Il, 9; 
(1986-87) Il, 5. 

- budsjett- se FORSVAR (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987-88} I, l; (1988-89) I, l. 

- virksomhet 1987- se FORSVAR (1987-88) Il, 
10. 

Forsvarets overkommando, budsjett - se FOR
SVAR (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l, (1988-89) I, l. 

Forsvarets tele- og datatjeneste, budsjett 1989 -
se FORSVAR (1988-89) I, l. 

Forsvarsdepartementet, budsjett - se DEPAR
TEMENTER (1985-86) I, 5; (1986-87) l, 5; 
(1987-88) l, 4; (1988-89) l, 5. 

- endr. budsjett 1988 - se DEPARTEMEN
TER (1988-89) Il, 2. 

- flytting av - se DEPARTEMENTER (1985-
86) Il, 6. 

- konstitusjonelle antegnelser 1987 - se DE
PARTEMENTER (1988-89) Il, 3. 

FORSVARSMATERIELL ............ . .... 181 

Forsvarsmateriellavtalen med Sverige - se FOR
SVARSMATERIELL (1985-86) Ill, l. 

Forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen, 
endr. i lov om - se ELEKTRISITET (1985-
86) IV, 2. 

Forsvarsministeren, forholdet mellom forsvars
sjef og- se FORSVAR (1986-87) 11, 7. 

- informasjon om ubåtulykken ved Bjørnøya 
-se REGJERINGEN (1988-89) III, 6. 

Forsvarsmuseet, etablering av et flymuseum -
se FORSVARSMATERIELL (1987-88) l, l. 

Forsvarssjef, forholdet mellom forsvarsminis
ter og- se FORSVAR (1986-87) Il, 7. 

Forsvarsstudien 1985- se FORSVAR (1986-87) I, 
l. 

Forsøk i skolen, kostnadsfordeling mellom stat 
og fylker - se UTDANNING (1988-89) Ill, 
16. 

Forsørgerfradragsloven, endr. i - se SKATTE
LOVER ( 1985-86) IV, l . 

- redaksjonell endr. i- se Ot. prp. 18 i Seksjon 
l. 

Forsørgertrygd, budsjett- se TRYGDER (1985-
86) l, l; (1986-87) l, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

Fortilsettinger, forbudet mot - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1988-89) Ill, 2. 

FORURENSNING ............ .. ......... 183 

Forurensningsloven, endr. i - se FORURENS
NING (1985-86) IV, l. 

Forurensningsmelding, Stortinget ber Regjerin
gen legge fram en revidert- se STATSBUD
SJETTET (1988-89) I, 3. 

Forus, Sola, regulering av jordbruksareale til 
industriformål - se JORDBRUK (1988-89) 
Il, 2; (1988-89) Ill, 6. 

- Sola, salg av statens eiendom - se STATSEI
ENDOMMER (1988-89) Il, 5. 

Forvaltningsloven, endr. i - se SIVILLOVGIV
NING (1987 -88) IV, 2. 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushets
plikt, tilpassing til - se STATSFORVALT
NING (1985-86) IV, l. 

Forvaltningsorganer, redusert bevilgning til- se 
FORSVAR (1985-86) Il, 4. 

Forvaltningstjenestene, budsjett - se STATSAD
MINISTRASJON (1985-86) I, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett - se STATSADMINISTRA
SJON (1987 -88) Il, 2; (1988-89) 11, 2. 

- tilleggsbev. 1985- se STATSADMINISTRA
SJON (1985-86) Il, l. 



Fosdalens Bergverks-Aktieselskab, budsjett - se 
STATSBEDRIFTER (1985-86) I, 2; (1986-87) 
I, 2; (1987 -88) I, 3; (1988-89) l, 2. 

- i Verran, omstillingstiltak ved- se STATS
BEDRIFTER (1988-89) Ill, l. 

- likviditetstilførsel - se BERGVERK (1987-
88) Il, l. 

- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
- se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

Fosfatfritt vaskemiddel- se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 5. 

Fosfatholdige vaskemidler - se FORBRUKER
SAKER (1985-86) Ill, 3; FORURENSNING 
(1986-87) Il, 3; (1986-87) Ill, 26 og 31; (1987-
88) Ill, 27. 

Foss gård i Ullerøy, konsesjonssak- se JORD
LOVER (1988-89) Ill, l. 

Fosterforeldre, partsrettigheter - se FAMILIE 
(1988-89) Ill, 7. 

- status for- se FAMILIE (1985-86) Ill, 3. 
Fosterhjemsbarn, støtte til - se BARNEVERN 

(1986-87) Ill, 5. 
Fostervannsdiagnostikk, praksisen med - se 

SVANGERSKAP (1986-87) Ill, l. 
Fotballforbund, sponsoravtale mellom Norske 

Shell og Norges- se IDRETI' (1988-89) Ill, 
4. 

Fotnote i NATO, norsk- se NATO (POLITISKE 
SPM) (1985-86) 11, 6 og 8; (1986-87) Ill, l. 

Fotnoter - forslag fra Bjørn Erling Ytterhom -
se REGJERINGEN OVERSENDT (1986-
87) I. 

Fotografering over flyplasser, forbud mot - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 5. 

Fotografiloven, endr. i- se KULTUR (1988-89) 
IV, l. 

Fotokopiering i statsadministrasjonen, avtale 
om - se STATSADMINISTRASJON (1987-
88) Il, 3. 

- ved universiteter og høgskoler, avtale om -
se HØGRE UTDANNING (1986-87) Il, l. 

FoU i næringspolitikken - se VITENSKAP 
(1988-89) Il, 13. 

FoU-arbeidet i skolen- se UTDANNING (1987-
88) I, l; (1988-89) I , l. 

- i skolen, kostnadsfordeling mellom stat og 
fylker- se UTDANNING (1988-89) Ill, 16. 

- i skolen, organisering av - se UTDANNING 
(1988-89) Ill, 8. 

FoU-innsatsen i næringslivet - se INDUSTRI 
(1987 -88) l , 2 og 4; (1988-89) I, 3. 

- i næringslivet, budsjett 1989 - se INDU
STRI (1988-89) I, l. 

FoU-investeringer, overprisavskrivning - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) I, 36; (1988-
89) Il, 6 og 7. 

FoU-meldingen- se UTDANNING (1987-88) Il, 
5; (1988-89) Il, 5 og 6. 

FoU-planen for Nord-Norge - se UTDANNING 
(1987-88) Ill, 5. 

FoU-virksomhet på Sosialdepartementets ar
beidsområde- se SOSIALVESEN (1988-89) 
I , l. 

Fraflytting fra distriktene, tiltak mot- se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1987-88) Ill, 8 og 
14. 

Fraktefartøynæringa, vurdering av rammevil
kår i skipsfartsmeldinga - se SJØFART 
(1988-89) Ill, l. 

Frakttilskuddsordning, innen land bruket - se 
LANDBRUK (1987-88) Il, 4. 

Fraktutgiftene i innlands-regionen - se SAM
FERDSEL (1985-86) Ill, 3. 

Fraktutjevningsavgift for bensin, forslag fra 
Kjell Furnes, se REGJERINGEN OVER
SENDT ( 1987 -88) I. 
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- for bensin, oppfØlging av forslag om - se 
SUBSIDIER (1988-89) I, l. 

Frankrike, kjØp av minesveipere som kompen
sasjon for salg av gass- se FORSVARSMA
TERIELL (1986-87) Ill, l. 

- oppheving av visumplikt - se UTENRIKS
SAKER (1987-88) Ill, 16. 

- visumplikt til - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Ill, 11. 

Fransk valgfag - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1986-87) Ill, 7. 

Fransk-Norsk Stiftelse (FNS) for vitenskapelig 
og teknisk forskning og industriell utvik
ling, tilskudd til - se VITENSKAP (1988-89) 
Il, l. 

Fred. Olsen Lines feijeruter, lØnn for utenland
ske mannskaper på- se SJØFOLK (1987-88) 
Ill, 2. 

Fredrikstad, ulovlig vedtak om reduksjon i so
sialhjelp - se SOSIAL VESEN (1987 -88) Ill, 
7. 

Fredrikstad mekaniske verksted, nedleggelse av 
- se INDUSTRI (1987 -88) Ill, 6. 

Fredsakademi, opprettelse av et norsk - se 
FREDSARBEID {1986-87) Ill, l. 

FREDSARBEID . ................... . .... 191 

Fredskonferanse om Vestbredden, palestiner
nes representasjon - se UTENRIKSSAKER 
(1987-88) Ill, 22. 

Fredskorps, budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- i Mellom-Amerika - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) Il, 7. 

Fredskorpsarbeidere, tariffavtale for norske - se 
LØNN (1987 -88) Ill, 2. 

Fredspartiet, Paul Granberg sender henstilling 
-se POLITISK PARTIER (1986-87) Il, l. 

Fredsplanen for Mellom-Amerika, tolkning av
se FREDSARBEID (1987-88) Ill, l. 

Fredsprisen - se FREDSARBEID. 
Fredssenter, Kornhaug, budsjett- se VOKSEN

OPPLÆRING (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 
Frei kommune, overføring av polititjenesten - se 

POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-
87) Ill, 15. 

Frei og Kristiansund, fastlandsforbindelse, en
dring av garantisammensetningen for låne
opptak- se VEGVESEN (1987-88) Il, 9. 

Fremmedarbeideres rettsstilling, ratifikasjon av 
konvensjon - se TRAKTATER (1988-89) Il, 
4. 

Fremmedkontroll, behandling av visumsøkna
der- se INNVANDRERE (1988-89) Ill, 22. 

- budsjett 1986- se INNVANDRERE (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l. 

Fremmedpolitiet, avhør av asylsøkere - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) 
Ill, 2. 

Fremmedspråk, valg av flere- se GRUNNSKO
LE (1985-86) Il, 3; (1987-88) Ill, 4. 

Fremmedspråklige, melding om undervisning 
av - se SPRAK (1988-89) Ill, l. 

- norsk- og morsmålsopplæring, endr. bud
sjett 1988 - se GRUNNSKOLE (1988-89) Il, 
l. 

- omorganisering av introduksjonsprogram -
se SYSSELSETTING (1988-89) I, 2. 

- reduksjon av undervisning av - se SPRÅK 
(1988-89) Ill, 5. 

Fri rettshjelp - budsjett - se RETTSVESEN 
(1985-86) I, l; (1985-86) Il, 2; (1986-87) l, l; 
(1987-88) l , l ; (1988-89) I, l. 
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- endr. budsjett 1987 - se RETTSVESEN 
(1987-88) li, l. 

- for asylsøkere- se INNVANDRERE (1987-
88) Ill, 3. 

- fremmedsaker, endr. budsjett 1988 - se 
RETI'SVESEN (1988-89) Il, l. 

Fridtjof Nansen-stiftelsen, budsjett 1987- se VI
TENSKAP (1986-87) I, l. 

Frifylkeforsøket, disponering av distriktspoli
tiske virkemidler - se LOKALFORVALT
NING (1988-89) Ill, 5. 

Frigg-gruppen, erstatningsutbetaling til - se 
OWE (1986-87) li, 2. 

Frihandelsavtalen, EF, tollavvikling overfor 
Spania - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1988-89) Il, 4. 

Frihandelsforbundet - se EFTA. 
Frikommuneforsøket - se LOKALFORVALT

NING (1986-87) li, 4; (1986-87) Ill, 8. 
- delegering av avgjørelsesmyndighet i saker 

etter jord- og konsesjonsloven - se JORD
LOVER (1987-88) li, 3. 

- endr. i midlertidig lov om - se LOKALFOR
VALTNING (1987-88) IV, 5. 

- i Nord-Trøndelag - se LOKALFORVALT
NING (1987 -88) li, 5; (1988-89) Il, 3. 

- melding om - se LOKALFORVALTNING 
(1988-89) Il, 3. 

Frikommuner, forsøksordning med - se KOM
MUNER (1985-86) Ill, 7. 

- lov om forsøksordning med - se LOKAL
FORVALTNING (1985-86) IV, 3. 

Friluftsformål, budsjett - se NATURVERN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l ; 
(1988-89) I, l. 

- tippemidler til- se NATURVERN (1988-89) 
Ill, 16. 

Friluftsliv, melding om - se NATURVERN 
(1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 2. 

- stilling til årsstudium ved distriktshøgsko
len i Bø, Telemark - se HØGSKOLER (1988-
89) I, l. 

Friluftsloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) IV, 2. 

Friluftsområder, statlig erverv av- se NATUR
VERN (1985-86) Il , l. 

Frioshipping, KIS A/S, innfrielse av garantian
svar- se SJØFART (1985-86) Il, 2 . 

Frisørfaget, brudd på lærlingkontrakter - se 
UTDANNING (1987-88) Ill, 4. 

Fritaksloven, endr. i (ikke-beh.) - se SIVILAR
BEIDERE (1988-89) IV, l og 2. 

Fritidsbåter, antall drukningsulykker- se SJØ
FART (1988-89) Il, l. 

- tiltak mot skader ved trafikk av - se N A
TURVERN (1986-87) Ill, 3. 

Fritidshjem, driftstilskudd 1988 - se BARNE
HAGER {1988-89) Il, 2. 

- retningslinjer og finansmuligheter - se 
BARNEHAGER (1988-89) I, 2. 

Fritt rettsråd, inndragning av ubrukte midler 
til- se RETTSVESEN (1985-86) Il, l. 

Frivillige organisasjoner, høringsuttalelser til 
NOU- se REGJERINGEN (1988-89) Il, 11. 

- statstilskudd, budsjett 1986 - se STATS
BUDSJETTET (1985-86) l , 12 

Froan i Trøndelag, erstatning ved selskader til 
fiskere i- se FISKERE (1985-86) Ill, 2. 

Frogner transformatorstasjon - se ELEKTRISI
TET (1986-87) Il, 5. 

Frontlinjestatene i det sydlige Afrika - se 
SADCC-samarbeidet. 

Froøyområdet, nedskyting av sel i- se FANGST 
(1987-88) Ill, 7. 

Frukt - se JORDBRUK. 
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Frydenberg, Bernt, avdelingsdirektør - se KLA
GER TIL STORTINGET (1986-87) Il, 3. 

Frydenlund, Knut, utenriksminister, minnetale 
over, S.tid. 2367 (4.3.87). 

Frys, Norges stemmegivning i FN vedr. 
- se NEDRUSTNING (1985-86) Il, 2, UTEN

RIKSSAKER (1985-86) Il, 3. 
Fryseskip, finansiering av- se VERFTSINDU

STRI (1986-87) Il, 2. 
Fræna, nedlegging av tre postkontorer i - se 

POST (1988-89) HI, 4. 
Fullmaktene - se STORTINGET sak 2. 
Fullmaktsbestemmelser, Stortingets bruk av - se 

STATSFORFATNING (1986-87) IV. l. 
Fullmaktsforslag og bevilgningsreglementet -

se STORTINGETS FORRETNINGS
ORDEN, BEHANDLINGSMÅTEN (1987-
88) sakene 28 og 32. 

Fullmaktskomite, valg til forberedende - se 
VALG (1988-89) Il, l. 

FUNKSJONSHEMMEDE . . ....... . ...... 193 

Funksjonshemmede, forskning for - se VITEN
SKAP (1988-89) l , 2. 

- forslag fra Kjell Borgen om plan for ar
beidsmarkedtiltak for- se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1985-86) l. 

Funksjonshemmede i u-land, støtte til - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, inn
tektstap på lotterier - se FUNKSJONS
HEMMEDE (1988-89) Ill, 2. 

- merknader til regulering av grunnbeløpet -
se FOLKETRYGD (1987-88) Il, 4. 

- sender brev vedr. nytt trygdeoppgjør - se 
FOLKETRYGD (1985-86) Il, l. 

Funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyet 
tilskudd ved salderingen - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) I, 34. 

FUNN (forsknings- og utviklingsnettet i Norge 
- se VITENSKAP (1988-89) Il, 13. 

Furre, Berge, utvalgsleder- se BIBLIOTEK OG 
LITTERATUR (1988-89) IV, 2. 

Furu, Lars Erik, utvalgsleder - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1985-86) Il, l. 

Furunkulose, fiskesykdommen - se HAVBRUK 
(1985-86) Il, l ; (1985-86) Ill, 3. 

- lån til rammede bedrifter i Trøndelag - se 
HAVBRUK (1987-88) l, 3 og 4. 

Fusa formannskap sender uttalelse om atom
gjenvinningsanlegget i Dounreay, ref. S.tid. 
1499 (4.12.86) og vedlagt protokollen. 

Fusjoner i næringslivet - se PRISER (1986-87) 
Ill, l og 4. 

- i næringslivet, skatteunndragelser ved -se 
BEDRIFTSBESKATNING (1987-88) Ill, l. 

- skatteregler for - se BEDRIFTSBESKAT
NING (1986-87) Ill, l. 

Fusjonskontroll, endr. i prisloven- se AKSJER 
(1987-88) IV, 3. 

- Prisrådets- se PRISER (1988-89) Il, 2. 

FYLKER ............ . ..... . ... .. .... . ... 197 

Fylkesagronomer, lønnsstige for - se SKOG
BRUK (1986-87) Ill, 2. 

Fylkesarbeidskontorene, stillingsinstruksen for 
kvinnekonsulentene - se SYSSELSET
TING (1988-89) Ill, 39. 

Fylkeshelsetjenesten, budsjett - se HELSEVE
SEN (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l , 
l. 
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- endr. hev. 1989 - se HELSEVESEN (1988-
89) Il, 19. 

- endr. budsjett 1988 - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 4. 

- økning av hev. til- se HELSEVESEN (1987-
88) Il, 12. 

Fylkeskommuneloven, endr. i - se FYLKES
KOMMUNER (1986-87) IV, l. 

FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI .. . .. 200 

Fylkeslandbrukskontorene, prøveordning med 
delegering av avgjørelsesmyndighet - se 
LANDBRUK (1988-89) IV, l. 

Fylkeslandbruksstyrer- se LANDBRUK (1985-
86) Ill, 13. 

Fylkeslegekontorene, budsjett - se HELSEVE
SEN (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l og 2. 

- endr. budsjett 1988 - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 3. 

Fylkeslegen i Oslo, navneendring - se HELSE
VESEN (1988-89) IV, 5. 

Fylkesmannsembetene, budsjett - se FYLKER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I , l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se FYLKER (1986-87) Il, l; 
(1987-88) Il, l og 5. 

Fylkesmannsembetene, overføring av admini
strativt ansvar til Forbruker- og administra
sjonsdepartementet- se FYLKER (1988-89) 
I, 3. 

Fylkesnemndene, nedlegging av - se TRYGDER 
(1985-86) Ill, 2. 

Fylkesordførerne i Finnmark, Troms og Nord
land sender uttalelse om de Økonomiske 
problemer i fiskerinæringen, ref. S .tid. 66 
(10.10.88) og vedlagt protokollen. 

Fylkesskattesjefene, budsjett - se SKATTEAD
MINISTRASJON (1985-86) I, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l ; (1988-89) I , 2. 

Fylkesskogmestre, lønnsstige for - se SKOG
l BRUK (1986-87) Ill, 2. 
Fylkestingsvalg, bruk av datateknologi ved - se 

VALG (1987 -88) IV, l. 
Fylkesveganlegg, budsjett 1986 - se VEGVE

SEN (1985-86) I, l ; (1985-86) Il, 7. 
- oppmjuking av reglane for statstilskott - se 

VEGVESEN (1988-89) Ill, 13. 
- statstilskudd - se VEGVESEN (1986-87) I, 

l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 
- tilleggsbev. 1989- se STATSBUDSJETTET 

(1988-89) Il, 5. 
Fylkesvegnettet, nedklassifisering av - se VEG

VESEN (1985-86) Ill, l. 
Fylkesveterinærkontoret i Nordland, lokalise

ring til Tjøtta - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1988-89) Il, 11. 

Fylkesveterinærområde Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal, forbud mot overføring av 
smolt og settefisk - se VETERINÆRVE
SEN (1988-89) Ill, 6. 

Fylkesveterinærtjenesten - se VETERINÆRVE
SEN (1988-89) Il, 2. 

Fyrstasjoner, bruk til kulturformål - se KUI.r 
TURVERN (1988-89) Ill, 2. 

Fyrtjenestemenn, kompensasjon for fordyret 
kosthold - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1987 -88) Il, l. 

Fyrtjenesten, budsjett - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1985-86) l , l ; (1986-87) I, l ; (1987-88) l , 
l , (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. 1989 til ekstraordinært vedlike
hold - se STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 
5. 

Fysioterapeuter, avtale om driftstilskudd og 
takster- se HELSEVESEN (1985-86) Il, 4; 
(1987-88) Il, 4 og 10; HELSEPERSONELL 
(1988-89) Il, 2. 
dekning av reiseutgifter ved ambulerende 
tjeneste- se HELSEPERSONELL (1988-89) 
Ill, 9. 

Fysioterapeutisk trening for ham, refusjonsreg
ler for - se TRYGDER (1985-86) Ill, 4. 

Fysioterapeutstillinger, organisasjonsfrihet i -
se ARBEIDSVILKÅR (1985-86) Ill, 10. 

Fysioterapiinstitutter, opprettholdelse av priva
te- se HELSEVESEN (1986-87) Ill, 12. 

Fysioterapiutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

- opptak til - se HØGSKOLER (1988-89) Ill, 
4. 

Fysisk fostring- se IDRETT. 

FYSISK UTVIKLINGSHEMMEDE .. . .... 204 

Fødeavdelinger i Nord-Norge, nedlegging av -
se SYKEHUS (1986-87) Ill, 25. 

Fødeplassituasjonen i Oslo og Akershus - se 
SVANGERSKAP (1987-88) Ill, 7. 

Fødselsklinikker, bedring av forhold ved - se 
SYKEHUS (1987 -88) Ill, 26. 

Fødselsnummer, begrensning i bruk av - se 
PERSONVERN (1986-87) IV, 2. 

Fødselspenger, - se SVANGERSKAP (1986-87) 
l, l; (1987-88) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se SVANGERSKAP 
(1988-89) Il, l. 

- endring av regelverket ved beregning av 
dagpenger ved arbeidsledighet - se AR
BEIDSVILKÅR (1987 -88) Ill, 6. 

- grunnlag for arbeidsledighetstrygd - se 
FOLKETRYGD (1986-87) Ill, 5. 

- utvidet rett til- se TRYGDER (1986-87) IV, 
l; (1987-88) IV, 3. 

- utvidelse av stønadsperioden til24 uker - se 
SVANGERSKAP (1988-89) l , l; (1988-89) 
IV, l. 

Fødselspengeordningene, endringer i - se FOI.r 
KETRYGD (1985-86) IV, l. 

Føllings sykdom- se SYKDOMMER (1986-87) 
Ill, 13. 

Førerprøven, ulik bedømmelse til - se TRA
FIKKSIKKERHET (1986-87) Ill, 5. 

Førskolelærere, utdanning av - se LÆRERE 
(1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, l. 

- Øking av utdanningskapasiteten for - se 
LÆRERE (1988-89) Ill, 8. 

Førskolelærerstudenter, opptak ved Eik lærer
høgskole- se HØGRE UTDANNING (1988-
89) Ill, 4. 

Førskolelærerutdanning- se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Førstebruk av atomvåpen, forslag fra Hanna 
Kvanmo - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1986-87) l. 

Førtidspensjon, avtalefestet - se ARBEIDSVII.r 
KÅR (1987-88) Il, 4. 

- budsjett 1989- se TRYGDER (1988-89) I, l. 
- iverksettelse av ordningen- se TRYGDER 

(1988-89) I, 2. 
lovfesting av- se ARBEIDSVILKÅR (1988-
89) IV, 2; TRYGDER (1987-88) Ill, 9. 

- skattebegrensning for skattyter som mottar 
- se SKATTEFRADRAG (1988-89) IV, 2. 

- statstilskott til- se TRYGDER (1988-89) IV, 
3. 
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Førtidspensjonering ved urettmessig bruk av 
folketrygdytelser - se TRYGDER (1988-89) 
III, 5. 

Føyenutredningen - se PERSONVERN (1986-
87) IV, 2. 

Gamma-kamera, søknad fra Hammerfest syke
hus om kjøp av - se SYKEHUS (1986-87) 
Ill , 30. ) IV, l. 

Gandsfjorden, Concem-ulykken i - se SIKKER
HET TIL SJØS (1985-86) Ill, 4. 

Gang- og sykkelvei i Lillesand- se VEGVESEN 
(1986-87) Il , l. 

Gangveier i Hordaland - se VEGVESEN (1986-
87) Ill, 2. 

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, - se 
UTENRIKSHANDEL (1985-86) Il, 3 og 4; 
(1986-87) Ill, 12. 

- budsjett - se UTENRIKSHANDEL (1985-
86) I , l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I , l; (1988-89) 
I, l. 

- endr. budsjett 1988- se UTENRIKSHAN
DEL (1987 -88) I, 3. 

- endr. i garantiordningen - se UTENRIKS
HANDEL (1986-87) I , 3; (1988-89) Il, 3. 

- engasjementet i Seme oljefelt, Benin (ikke
beh.) - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
Il, 9. 

- regresskrav i forbindelse med skipseks
portkampanjen - se UTENRIKSHANDEL 
(1987 -88) Ill, 4. 

- særordningen, utvidelse av trekkfullmakt -
se UTENRIKSHANDEL (1988-89) Il, 2 og 
8. 

- tilbakekalling av en restruktureringsavtale 
med Benin - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Il, 5. 

- virksomheten 1988 (ikke-beh.)- se UTEN
RIKSHANDEL (1988-89) Il, 6. 

- virksomheten 1985 - se UTENRIKSHAN
DEL (1986-87) Il, l. 

- virksomheten 1986 og 1987 og om skipseks
portkampanjen - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Il , 7. 

Garantier - se Statsgaranti. 
Garantiinntekter for kunstnere - se KUNST 

(1985-86) Il, 2. 
- budsjett- se KUNST (1985-86) I, 2; (1986-87) 

I , 2; (1987-88) I, l ; (1988-89) I , l. 
Garantiinstituttet for skip og borerigger - se 

Norsk garantiinstitutt for skip og borerig
ger. 

Garantilottordningen, konstitusjonelle anteg
nelser 1987 - se FISKERE (1988-89) Il, l. 

Garantiordning for næringslivsengasjement i 
u-land- se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) 
Il , 14. 

Garantiordninger, forslag fra Petter Thomassen 
om opprettelse av et tapsfond - se REGJE
RINGEN OVERSENDT {1988-89) I. 

Garasje- og serviceanlegg for Stortinget - se 
STORTINGET (1986-87) I, l; (1986-87) Il, 6. 

Gardens drilltropp, nedlegging av - se FOR
SVAR (1987-88) Ill, 27. 

Gardermoen, bruk av fyllmasse til Rv 174 - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 27. 

- budsjettendringer vedr. rullebanen - se 
LUFTFART (1987-88) Il , 3. 

- flyplass, SAS' kritikk av - se LUFTFART 
(1985-86) Ill, 4. 

- flyplass, utbygging av - se LUFTFART 
(1985-86) Ill, 8. 

- hovedflyplass for Østlandsområdet - se 
LUFTFART (1987-88) Il, l. 

- lagring av spesialavfall ved - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 20. 
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- opprusting i interimsperioden - se LUFT
FART (1988-89) Ill, 7. 

- overføring av chartertrafikk fra Fornebu til 
- se LUFTFART (1987-88) Ill, 7. 

- utsettelse av reparasjonsarbeider på rulle-
banen- se LUFTFART (1987-88) I, 3. 

- utvidelse av rullebanen - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) I, 36. 

Gartnerier, nye regler for planteimport og opp
rettholdelse av antall - se JORDBRUK 
(1988-89) Ill, l. 

Gartnervirksomhet, elavgift på strøm fra eget 
kraftverk - se JORDBRUK (1988-89) III, 5. 

Gass - se OLJE. 
- fra Haltenbanken, ilandføring av - se OLJE

OMSETNING (1988-89) Ill, 4. 
Gass- selskap, forslag fra Tora Houg om et stat

lig - se REGJERINGEN OVERSENDT 
{1985-86) L 

Gassalg, frafall av naturaluttaksrett, konstitu
sjonelle antegnelser - se OLJE (1986-87) Il, 
3. 

Gassavsetning og utbyggingsmuligheter i 
Nordsjøen - se OLJEUTVINNING {1988-
89) III, 7. 

- eksportavtale med Finland - se ELEKTRI
SITET {1988-89) III, 2. 

Gassavtale mellom Statoil og Statkraft - se 
ELEKTRISITET (1986-87) Ill, 12. 

Gasseksport til Sverige - se OLJEOMSET
NING {1986-87) Ill , 3; (1987 -88) Ill, l. 

Gassfelt, tidligproduksjon på Heidrun (Halten
banken) - se OLJEUTVINNING (1987 -88) 
Il, 4. 

- utbygging av Snorre - se OLJEUTVIN
NING {1987-88) Il, 3. 

Gassforekomstene på Troms l , utnyttelse av - se 
OLJE (1985-86) Ill, l. 

Gassforhandlingsutvalget, samarbeidet i - se 
DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP 
(1988-89) Il, l. 

- Statoils rolle i formannsvervet - se DEN 
NORSKE STATS OLJESELSKAP (1988-
89) li, 2. 

Gasskraft - se ENERGI (1985-86) Ill, l og 2. 
- tilleggsmelding til energimeldinga om - se 

ENERGI ( 1985-86) Ill, l. 
- miljØproblemer - se MILJØVERN (1986-87) 

Il, 2. 
- utbygging av - se OWE (1987 -88) Il, 5 og 6. 
Gasskraftverk- se OLJE (1985-86) Il , 4. 
- i Midt-Norge - se ELEKTRISITET (1988-89) 

Ill, 4. 
- lokalisering i Rogaland - se ELEKTRISI

TET (1986-87) Ill, 9. 
- miljømessige konsekvenser ved- se ELEK

TRISITET (1986-87) Ill, 4 og 15. 
- norske industrileveranser til - se INDU

STRI {1986-87) Ill, 10. 
- på Karmøy, Norsk Hydros søknad om byg

ging av- se ELEKTRISITET (1987-88) Il, 4; 
(1987-88) Ill, 2. 

- skattlegging av - se ELEKTRISITET (1987-
88) IV, l. 

- utnyttelse av kjølevannet fra - se ELEK
TRISITET (1986-87) lli, 10. 

Gassområdet, forskning - se ENERGI (1988-89) 
II, l. 

Gassproduksjon på Ekofisk - se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Ill, l. 

Gassressursene i Nord-Norge, utnyttelse av - se 
OWE (1985-86) Ill , 10. 

Gassrørledning, ekspropriasjonshjemmel - se 
OLJEOMSETNING (1988-89) IV, l. 



- fra Haltenbanken, trasevalg for- se OWE
OMSETNING (1988-89) III, 5. 

- til Østlandsområdet - se OWEOMSET
NING (1987-88) Ill, 5. 

Gasstransport til Belgia, overenskomst om - se 
OWEOMSETNING (1987 -88) Il, 5; (1988-
89) Il, 5. 

- utbygging og drift av Zeepipe - se OWE
OMSETNING (1987-88) Il, 4. 

GATI', arbeidet med patentlovgivning og for
holdet til gen/bio-teknologi - se INDUSTRI 
(1988-89) Il, 5. 

- liberalisering av handelen med tropiske 
produkter i Uruguay-runden - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1988-89) Il, 5. 

- ministererklæring om ny forhandlingsrun
de - se ØKONOMISK SAMARBEID (1986-
87) Il, 7; (1987-88) Il, 7. 

- Regjeringens forhandlingsopplegg i forbin
delse med Uruguay-runden - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1988-89) III, 10. 

- stans i fabrikktrålereksport til USA i strid 
med regelverket i - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1988-89) III, 18. 

GATI'-avtale om handelen med sivile fly - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1987-88) I, l. 

GATI'-forhandlinger - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1985-86) Il, l. 

- debatt om handelsministerens konsultasjo
ner med Stortinget forut for- se STORTIN
GETS FORRETNINGSORDEN, BE
HANDLINGSMÅTEN (1988-89) sak 46. 

Gaula, Holtålen kommune sender søknad om 
kompensasjon for ikke-utbygging av Gau
la, ref. S.tid. 29-30 (6.10.86), og sendt Regje
ringen. 

Gaulavassdraget - se VANNKRAFT (1985-86) 
Il, 2. 

- kraftlinje gjennom - se NATURVERN 
(1987-88) III, l. 

Gaupe, safarijakt på- se FANGST (1987-88) III, 
9. 

Gaupne, lokalisering av psykiatrisk institusjon 
-se HELSEINSTITUSJONER (1986-87) Ill, 
l. 

Gausdal, friluftskart fra - se NATURVERN 
(1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 2. 

Gausdal prestegård, leieavtale - se DEN NOR
SKE KIRKE (1986-87) Ill, 6. 

Gaustad, nybygg for preklinisk medisin - se 
UNIVERSITET (1987 -88) I, 2. 

- nytt rikshospital - se SYKEHUS (1988-89) 
Il, l. 

Gaustad sykehus, Norsk kommuneforbund 
sender henvendelse om - se REGJERIN
G EN OVERSENDT (1985-86) Ill. 

- og Arnold Juklerød - se SYKEHUS (1985-
86) III, l og 10. 

- ombygningsarbeider - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) Il, 5. 

Gebyr, for forurensningsmyndighetenes tje
nester- se SÆRAVGIFTER (1985-86) IV, 5. 

- for rettstjenester - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) IV, l. 

- for tollkredittdeklarasjoner - se SÆRAV
GIFTER (1986-87) IV, 4. 

Geilomo barnesykehus, Nasjonal helseplan- se 
SYKEHUS (1988-89) Il, 11. 

Geiteryggen, flyforbindelse til Telemark etter 
konkurser ved - se LUFTFART (1988-89) 
Ill, 21. 

Gelir, Zeynal, asyl for tyrkisk statsborger- se 
INNVANDRERE (1985-86) III, l. 

Generalkonsulat i Vancouver, omgjØring av- se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) I, l. 
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Genetiske forsøk med dyr - se VITENSKAP 
(1986-87) III, 2. 

Geneveforhandlingene - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 3. 

- om kjernevåpenreduksjoner 1985 - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, l og 6; 
NATO (POLITISKE SPM) (1986-87) Il, 3. 

Genevekonvensjonen - se INTERNASJONAL 
RETT (1985-86) Ill, L 

- Iraks bruk av nervegass i Kurdistan - se IN
TERNASJONAL RETT (1987-88) Ill, l. 

- testing av kjemiske våpen - se NEDRUST
NING (1987-88) Ill, l. 

Geneve, ambassadør ved delegasjonen med an
svar for EFTA og GATT- se UTENRIKS
SAKER (1988-89) Il, 5. 

Genteknologi, EFs patentdirektiv - se VITEN
SKAP {1988-89) Ill, 8. 

- forskning på dyr og planter - se JORD
BRUK (1987-88) Il, 2. 

- forsøk med overføringer fra mennesker til 
dyr- se VITENSKAP (1988-89) III, 5. 

- koordinerende ansvar for forskning i - se 
VITENSKAP (1988-89) III, 6. 

- melding om- se SVANGERSKAP (1986-87) 
Il, 2. 

- og bioteknologi, etiske retningslinjer for -
se VITENSKAP (1987-88) III, 3, 11 og 14; 
(1988-89) Il, 5. 

- patentering innen- se VITENSKAP (1987-
88) Ill, 13; (1988-89) Ill, 11. 

- patentrettigheter i Norge innen - se VITEN
SKAP (1988-89) Ill, 9. 

- representasjonen i Etikkutvalget - se VI
TENSKAP (1988-89) Ill, 12. 
statsministerens redegjørelse - se VITEN
SKAP (1988-89) Il, 8. 

- stortingsmelding om forskning omkring -
se VITENSKAP (1988-89) Ill, 4. 

Gerhardsen, Einar, tidligere stortingspresident 
og statsminister, minnetale over, S.tid. 23 
(6.10.87). 

Gerhardsen, Tove Strand, mistillitsforslag mot -
se REGJERINGEN (1988-89) Il, 6. 

Genna Lionel,. M/S - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) li, 3. 

Gerontologisk institutt - se Norsk gerontologisk 
institutt. 

Ghana, regionalt oljeseminar i Accra - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

- utvisningsvedtak for asylsøker fra- se INN
VANDRERE (1988-89) III, 10. 

GIEK - se Garanti-Instituttet for Eksportkre
ditt. 

Giftforskrift i produktkontrolloven - se AR
BEIDSMILJØ (1988-89) Il, 2. 

Giftinformasjonssentralen, budsjett - se HEL
SEVESEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Giftstoffer, utslipp av livsfarlige - se FOR
URENSNING (1986-87) HI, 17. 

Giken Gruve, forhandlinger om fortsatt drift -
se BERGVERK (1988-89) Il, 3. 

- Sulitjelma, budsjett 1987 - se STATSBE
DRIFTER (1986-87) I, 2. 

GIS-skolenivå, konsesjon til å føre personregis
ter for grunnskolens informasjonssystem -
se PERSONVERN (1986-87) Il, 2. 

Gjeld, bankenes plikter etter avtaleloven - se 
BANKER (1988-89) Ill, 12. 

- økonomisk veiledning til forbrukerne - se 
BANKER (1988-89) III, 13. 

Gjeldsfond, debatt om disponering av midler
se UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 4. 
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- rentesubsidiering via ESAF - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

- tilskudd til op.pret~lse av - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 3. 

Gjeldsproblemer i norsk landbruk - se LAND
BRUK (1987-88) Il, 7. 

- u-landenes - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 4; (1988-89) Ill, 7; ØKONO
MISK SAMARBEID (1987 -88) Il, 2; (1988-
89) Il, 8. 

Gjerde, Helge, søknad om billighetserstatning, 
ref. S.tid. 3132 (10.6.86) og sendt Regjerin
gen. 

Gjerde- og beitelovgivning - se JORDLOVER 
(1986-87) Ill, 3. 

- endr. av - se JORDLOVER (1987 -88) Ill, l. 
Gjerdrum, betaling av festeavgift for idrettsan

legg - se STATSEIENDOMMER (1988-89) 
Ill, l. 

Gjertsen, Astrid, statsråd, meddeles avskjed -
se REGJERINGEN (1985-86) Il, 4. 

Gjesteelevavtaler mellom to fylker - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1988-89) Ill, 31. 

Gjesteelever, det finansielle ansvarsprinsippet
se SPESIALSKOLER (1987-88) Ill, 3. 

- forskrift om refusjon for - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1987-88) Il, 4. 

Gjesteelevsoppgjør - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1987-88) Ill, 14. 

Gjesteforelesere ved utenlandske universiteter og 
kulturelt samarbeid - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1985-86) Ill, 2. 

Gjestepasientdøgn, betaling for kjØp av - se 
FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1988-89) Il, 5. 

- kvartalsrapporter om bruk av - se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1986-87) 
Ill, 3. 

Gjestepasienter ved fylkeskommunale region
sykehus, subsidiering av - se SYKEHUS 
(1988-89) Il, 2. 

Gjærevoll, Olav, utvalgsleder - se NATUR
VERN (1987-88) li, 5; (1988-89) Il, 3. 

Gjødsel frå landbruket, forureining av vassdrag 
-se FORURENSNING (1986-87) Ill, 15. 

Gjørv, Inger Lise, utvalgsleder - se KUNST 
(1988-89) IV, l. 

Glideskala, Heidrunfeltet - se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Il, 4. 

- Snorrefeltet- se OLJEUTVINNING (1987-
88) Il, 3. 

Glittre Sanatorium, budsjett - se SYKEHUS 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, 2; (1986-87) Il, 4; 
(1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

- kurdøgnregnskapet, konstitusjonelle an
tegnelser- se SYKEHUS (1987-88) li, 4. 

- Nasjonal helseplan - se SYKEHUS (1988-
89) Il, 11. 

- Nittedal formannskap sender anmodning 
om, ref. S.tid. 938 (25.11.87) og vedlagt pro
tokollen. 

Glomdalen grotteområde, Austerdalen, vern av -
se NATURVERN (1986-87) Il, 5. 

Glomma, bevaring av fløtingsanlegg i - se KUL
TURVERN (1985-86) Ill, l og 2. 

- vannbruksplanlegging for - se VASS
DRAGSREGULERING (1987-88) Ill, l. 

Glomma-regionen, forurensningssituasjonen i 
Nedre - se FORURENSNING (1985-86) HI, 
10. 

Glommen fellesfløtingsforenings vassdragsan
legg, bevaring av- se KULTURVERN (1985-
86) Ill, l. 

Glyfosatsprøyting, forbud mot - se JORD
BRUK (1986-87) Ill, 2. 
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Godstransport, farlig, overføring fra veg til ba
ne og båt- se SAMFERDSEL (1987-88) Ill, 
2. 

- fylkeskommunenes tilskuddsansvar - se 
SAMFERDSEL (1986-87) IV, l. 

- opphevelse av løyveplikt for - se SAM
FERDSEL (1985-86) IV, 2. 

Godøy-Giske, Møre og Romsdal, vegsamband -
se VEGVESEN (1986-87) Il, 7. 

Golfbane i Bærum, regulering av areal til - se 
IDRETT (1986-87) Ill, l. 

Gombrii, Karl-Johan, advokat - se SJØFOLK 
(1986-87) IV, 3. 

Gorbatsjov, toppmøtet mellom Reagan og- se 
UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 3; (1986-
87) Il, l; (1987-88) Il, l. 

Gran kommunestyre, sender uttalelse om gjen
vinningsanlegg for atomavfall i Dounreay, 
ref. S.tid. 254 (21.10.86) og vedlagt protokol
len. 

Granberg, Paul, Bjoa, sender henstilling om 
Økonomisk støtte til politiske partier, ref. 
S .tid. 2832 (6.4.87) og vedtatt sendt Regje
ringen. 

Granli, Leif, tidl. stortingspresident, minnetale 
over, S.tid. 2601 (23.3.88). 

Granskingskommisjon i Rekstensaken, rapport 
fra (ikke- beh.)- se SJØFART (1987-88) Il, l; 
(1988-89) Il, 3. 

Grasåsen, Julius, minnetale over tidligere stor
tingsrepresentant, S . tid. 917 (25.11.86). 

Gratis legehjelp for stortingsrepresentanter - se 
STORTINGSREPRESENTANTER (1985-
86) Il, 22. 

Grave, Jørgen, minnetale over tidl. stortings
repr., ref. S.tid. 2035 (27.1.88). 

Gravferdshjelp, budsjett- se TRYGDER (1985-
86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I , l; (1988-89) 
I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

- til dødfødte barn - se TRYGDER (1988-89) 
IV, 5. 

Gravide, opplysninger om abortforebyggende 
tiltak- se SVANGERSKAP (1987-88) Il, l. 

- økonomiske rettigheter for - se ARBEIDS
VILKÅR (1985-86) HI, 4 og 5. 

Gravås, Ottar, tidl. stortingsrepr., minnetale 
ved hans død, S.tid.49 (21.10.85). 

Greenpeace, Sverige, sender protest mot norsk 
hvalfangst, S.tid. 2908 (30.5.86) og vedlagt 
protokollen 

- varslede anslag mot norsk økonomi - se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Ill, 11. 

Grenland, hovedvegnettet i - se VEGVESEN 
(1987-88) Il, 12. 

- Økonomiske vilkår for miljøsatsing - se 
MILJØVERN (1988-89) Ill, 18. 

Grensehandel på Nordkalotten- se NORDISK 
SAMARBEID (1986-87) Ill, l. 

Grensekommissær, budsjett - se GRENSE
SPØRSMÅL (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Grensemerking, budsjett- se GRENSESPØRS
MÅL (1985-86) I, 2; (1986-87) I, l; (1987-88) l , 
2; (1988-89) l, 2. 

Grens,eoverskridende transport av farlig avfall, 
konvensjon mot- se TRAKTATER (1988-89) 
HI, l. 

Grensesnittutvalgets innstilling - se TELEVER
KET (1985-86) Ill, 5. 

GRENSESPØRSMÅL . . ....... .... ....... 205 
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Grieg, Edvard, heimkjøp av notemanuskript og 
brev etter - se KULTURVERN (1985-86) li, 
l. 

Grimstad, privatisering av brannvesenet i - se 
KOMMUNER (1985-86) Ill, 3. 

Grimstad kommunestyre sender uttalelse om 
oppsigelser ved Elektrisk Bureau AJS, ref. 
S.tid. 335 (2.11.87) og vedlagt protokollen. 

Grimstad politistasjon, bemanningen ved - se 
POLITI OG PATALEMYNDIGHET (1986-
87) Ill, 21. 

Grong Gruber AlS, forurensning fra - se FOR
URENSNING (1985-86) Ill, 17. 

Grosch, Jan, sivilingeniør, sender skriv om år
sak til branner og eksplosjoner- se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1985-86) Ill, 4. 

Grunnbeløpet - se FOLKETRYGD (1985-86) I, 
3; (1985-86) Il, l og 8; (1985-86) IV, 5. 

- regulering av - se FOLKETRYGD (1986-87) 
Il, 6; (1987-88) Il, 4 og 5; (1988-89) 11, 5. 

Grunnfondsbevis, lov om særregler for skattleg
ging av- se BANKER (1988-89) IV l. 

Grunnkjøpslån, budsjett - se STATSLÅN (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) l, l, (1988-89) 
I, l. 

Grunnkjøpsobligasjoner, budsjett - se STATS
LÅN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

- rentesatsen på - se FINANSER (1986-87) 
Ill, 3. 

Grunnlinjen i Oslo- se VEGVESEN (1985-86) Il, 
8. 

GRUNNLOVEN ......................... 207 

Grunnlovsforslag, hvilende - se Dokument 12 
(1987-88). 

Grunnlovsjubileet 1989, markeringen av - se 
GRUNNLOVEN (1988-89) Il, l og 3. 

GRUNNSKOLE .......... . .............. 210 

Grunnskolerådet, planer om nedlegging - se 
GRUNNSKOLE (1988-89) Ill, 5. 

- tilleggsbev. 1985 - se GRUNNSKOLEN 
(1985-86) Il, l. 

Grunnstønad, budsjett 1987 - se TRYGDER 
(1986-87) l, l. 

Gruppe-beskatning, selgende, 1988- se SKAT
TER (1987-88) I, 4. 

Gruppesekretærer i Stortinget, avlønning av -
se STORTINGET (1987-88) Il, 10. 

Gruppevold, strafferegler ved - se STRAFFE
LOVGIVNING (1988-89) IV, 5. 

Grurenfjorden i Øksnes, svanestamme i - se N A
TURVERN (1985-86) Ill, 8. 

Gruveåpninger, sikring av - se BERGVERK 
(1985-86) l, l. 

Grønn bok, miljøtiltak i statsbudsjettet 1989 -
se MILJØVERN (1988-89) I, l. 

Grønvold, Peter - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1986-87) Il, 4. 

Gråsonen i Barentshavet- se FISKERIER (1985-
86) Ill, l. 

Gråsonepasienter, hjelp til - se HELSEVESEN 
(1985-86) Ill, 15. 

Gudbrandstuen småbruk, odelsfrigjøringssak -
se JORDLOVER (1985-86) Ill, 3. 

Gul bok - se STATSBUDSJETTET (1986-87) l, 
3; (1987-88) I, 3; (1988-89) I, 3. 

Guldbakke, Carl Helge- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 2. 

Gulen settefiskanlegg, forurensning fra svovel
utslipp- se FORURENSNING (1986-87) Ill, 
9. 

Gulen/Solund, forslag fra Kjell Opseth om olje
verndepot - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1988-89) l. 

Gullfisk, regler for salg av- se NORGES BANK 
(1985-86) Ill, l. 

Gullmynter som valutareserver, forslag fra Carl 
l. Hagen om avvikling av - se REGJERIN
GEN OVERSENDT (1985-86) I. 

Gullsmed ilagt bot for å ha henta tilbake stolne 
varer- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987-88) Ill, 22. 

Gulset ungdomsskole, Skien, ansettelsessak - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1987-
88) Ill, 5. 

Gussgard, Gunvald, utvalgsleder - se BYG
NINGSVESEN (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, 
2. 

Guvåg, Torgrim sender begjæring om riksretts
ansvar overfor 3 statsråder i forbindelse 
med en syketrygdsak, ref. O.tid. 4 (21.10.87) 
og vedlagt protokollen. 

Gydafeltet, utbygging av - se OWEUTVIN
NING (1986-87) Il, 3. 

Gyvatn, artilleriskytefelt i - se FORSVAR 
(1985-86) Ill, 2; (1988-89) Ill, l. 

Gøthe, Odd, forhandlingsdirektør- se DEPAR
TEMENTER (1987 -88) Ill, 4. 

Gå Ut Senteret i Hurdal, statsstøtte til - se PRI
VATSKOLER (1988-89) Ill, 2. 

Gå-sakte-aksjoner ved SAS - se ARBEIDSVIL
KÅR (1987-88) Ill, 2. 

Gaarder, Karsten, utvalgsleder- se HANDEL 
(1986-87) IV, 4; (1987- 88) IV, l. 

Gåsvatnan landskapsvernområde- se NATUR
VERN (1986-87) Il, 5. 

H.M. Kongens gardes drilltropp, nedlegging av -
se FORSVAR (1987-88) Ill, 27. 

Haag, invitasjon av Sovjetunionen til miljØ
vernkonferansen i- se MIWØVERN (1988-
89) Ill, 16. 

Haagkonvensjon om barnebortføring - se 
TRAKTATER (1987 -88) IV, 3. 

Haga Jordbruksskole, fortsatt landbruksutdan-
ning ved- se LANDBRUK (1988-89) Ill, 16. 

Hagebruk- se JORDBRUK. 
Hagelag- se LANDBRUK (1986-87) I, l. 
Haglgevær, registreringsplikt for - se POLITI 

OG PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) Ill, 7. 
- restriksjoner for bæring av - se POLITI OG 

PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 22. 
Hajeks, Jan, søknad om studieopphold i Norge 

-se UTENRIKSSAKER (1985-86) Ill, 7. 
Halden-kanalen, budsjett - se VANNKRAFT 

(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
Halifax, NATOs utenriksministermøte i - se 

NATO (POLITISKE SPM) (1985-86) Il, 6. 
HALK (Handlingsplan mot Arbeidsledighet på 

Lang og Kort sikt - se SYSSELSETTING 
(1988-89) Il, 5; (1988-89) IV, 3. 

Hallingdal som satsingsområde - se REISE
LIVSNÆRING (1988-89) III, 2. 

Haloner, utslipp av det ozonødeleggende stof
fet- se FORURENSNING (1987-88) Ill, 40. 

Halsa kommune, Møre og Romsdal, vegforbin
delse over Valsøya - se KOMMUNER (1988-
89) Il, 6. 

Halsetheimen, stenging av avlastningsavdeling 
ved - se PSYKISK UTVIKLINGSHEMME
DE (1988-89) Ill, 4. 
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Haltenbanken, forslag om utbygging - se OLJE
UTVINNING (1987-88) Il, l. 

- ilandføring av olje/gass fra - se OLJEUT
VINNING (1986-87) Ill, 3; (1987 -88) Ill, 2; 
(1988-89) Ill, 4. 

- innfasing av feltene på- se OLJEUTVIN
NING (1987 -88) Il, 3. 

- Midtnorsk Oljeråd sender uttalelse om, ref. 
S.tid. 2169 (16.2.88) og sendt Energi- og in
dustrikomiteen. 

- og Stad, blokktildeling mellom - se OLJE
UTVINNING (1987-88) Ill, 5. 

- oljeleting på- se OWEUTVINNING (1985-
86) l, l. 

- operatør for tidlig produk~jon på Heidrun
feltet- se OLJEUTVINNING (1987 -88) Il, 4. 

- trasevalg for gassrørledning fra - se OLJE
OMSETNING (1988-89) Ill, 5. 

- utlysning av blokker - se OLJEUTVIN
NING (1986-87) Il, 5. 

- valg av hovedbase for feltutbyggingen - se 
OLJEUTVINNING (1986-87) Ill, 4. 

Hamburg, generalkonsulat - se UTENRIKSSA
KER (1988-89) I , l. 

Hamilton, Sandra, naturalisering som norsk 
borger- se INNVANDRERE (1986-87) Il, 6. 

Hammerfest, ansettelse av residerende kapel
lan - se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1987 -88)III, 11. 

Hammerfest kommunestyre sender uttalelse om 
den økonomiske situasjonen, ref. S.tid. 
1964 (12.1.88) og vedlagt protokollen. 

Hammerfest sykehus, søknad om innkjØp av et 
Gamma-kamera - se SYKEHUS (1986-87) 
Ill, 30. 

Hammerfest-området, utredning av kommu
negrensene- se KOMMUNER (1987-88) Ill, 
2. 

Hammerstad, Helge, førstekonsulent - se KLA
GER TIL STORTINGET (1987-88) Il, l. 

HANDEL .................. . ... . ... . .... 215 

Handelsdepartementet, sammenslåing med 
Utenriksdepartementet - se DEPARTE
MENTER (1987-88) I , 13. 

HANDELSFLÅTE . .. .. .................. 218 

Handelshøgskolen - se Norges handelshøgsko
le. 

Handelsloven, endr. i- se SIVILLOVGIVNING 
(1987 -88) IV, 2. 

Handlingsplan, «Et sterkere Norden >> - se NOR
DISK SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

- for Finnmark - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987-88) Il , 4; (1988-89) I , l. 

- for helse-, miljØ- og levekårsforskning (HE
MIL) - se VITENSKAP (1987-88) I, l. 

- for informasjonsteknologi - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1986-87) I, l; VITEN
SKAP (1986-87) l, 2. 

- for Norden, ny økonomisk- se NORDISK 
SAMARBEID (1987-88) Il, 4. 

- for rekruttering av pleiepersonell - se HEL 
SEPERSONELL (1987 -88) l, 2. 

- for sprøytemiddelreduksjon - se LAND
BRUK (1988-89) Il, 2. 

- for økonomisk utvikling og full sysselset
ting - se NORDISK SAMARBEID (1985-86) 
Il, 2; (1986-87) Il, 3. 

- mot AIDS- se NARKai'IKA (1986-87) Il, 2. 
- mot Arbeidsledighet på Lang og Kort sikt 

(HALK) - se SYSSELSETTING (1988-89) 
Il, 5; (1988-89) IV, 3. 

- mot kriminalitet- se RETTSVESEN (1988-
89) l, l. 

Handlingsprogram for utvidet nordisk samarbeid 
på landbruksområdet- se NORDISK SAM
ARBEID (1985-86) Il, 2. 

Hansen, Eilif S., utvalgsleder - se PRISER 
(1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Hansen, Laila, Oslo - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Hansen, Paul Inge, trygdesak for - se TRYG
DER (1988-89) Ill, 9. 

Hanssen, Kjell, utvalgsleder- se KRINGKAS
TING (1985-86) Il , l. 

Hansteen D/S, midler til istandsetting - se 
KULTURVERN (1988-89) l, l. 

Haram kommunestyre sender uttalelse om 
skipsbyggingsindustrien, ref. S.tid. 938 
(25.11.87) og vedlagt protokollen. 

Hardanger jordskiftekontor, nedlegging av - se 
LANDBRUK (1985-86) Ill, 4. 

Hardangerbanen, nedlegging - se JERNBA
NER (1987-88) Il, 4. 

Harding Safety AlS, godkjenning av livbåtpro
dukt- se SIKKERHET TIL SJØS (1986-87) 
Ill, 2. 

Haretonskogene i Åsnes, overdragelse til priva
te - se JORDLOVER (1986-87) Ill, 6. 

Harlem, Gudmund, utvalgsleder - se FORSIK
RING (1986-87) IV, 5; (1987-88) IV, 3. 

Harstad, ervervelse av Storgt. 40 - se FOR
SVARSMATERIELL (1988-89) Il, 2. 

Harstad bystyre, henstilling om å forby norsk 
oljefrakt til Sør-Afrika, ref. S .tid . 241 
(23.10.85), vedlagt protokollen. 

Harøysund, Ytre Frena, nedlegging av postkon
toret- se POST (1986-87) Ill, 2. 

Hasle, Oslo, nedleggelse av krafttransformator
produksjonen- se ENERGI (1988-89) Ill, 2. 

Haslerud, Arvid, utvalgsleder- se INDUSTRI 
( 1985-86) IV, l . 

Hasvik Reker, kjøpetillatelse for- se FISKEFO
REDLING (1987-88) Ill, 7. 

Haugan, Arne, generalmajor, påstander om an
ti-israelske holdninger - se FN -STYRKER 
(1986-87) Ill, l. 

Haugesund, beredskapen for fylkessykehuset -
se SYKEHUS (1986-87) Ill, 10. 

Haugesund Energiverk, søknad om bygging av 
gasskraftverk på Karmøy - se ELEKTRISI
TET (1987-88) Il, 4. 

Haugesund krigsveteraner, opprop om stopp av 
asylsøkermottak, ref. S.tid. 83 (14.10.87) og 
vedlagt protokollen. 

Haukeland sykehus, avvikling av smerteklinik
ken ved- se SYKEHUS (1988-89) Ill, 10. 

- handsaming av brannskader ved - se SY
KEHUS (1986-87) Il, 9. 

- hjerteoperasjoner ved - se SYKEHUS 
(1985-86) Ill, 4. 

- lokaler for universitetsformål - se SYKE
HUS (1987-88) Il, 5. 

Haukvik, Olav, utvalgsleder - se ENERGI 
(1988-89) IV, l ; VARMEKRAFT (1985-86) 
IV, l . 

Havbeite se HAVBRUK (1986-87) Ill, 13. 
Havbeiteprogram for laks- se HAVBRUK (1985-

86) Ill, 5. 
Havbeiteprosjekter,finansiering av - se HAV

BRUK (1988-89) Il , 5. 
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HAVBRUK .............................. 220 

Havneloven, endr. i - se HAVNEVESEN (1988-
89) IV, l. 

Havneplan, Norsk (ikke-beh.)- se HAVNEVE
SEN (1988-89) Il, 2. 

Havnestyre, sammensetning av - se HAVNE
VESEN (1988-89) IV, l. 

Havnetjenesten, budsjett 1986- se HAVNEVE
SEN (1985-86) I, l; (1985-86) Il, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. 1989 til fiskerihavneanlegg- se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

HAVNEVESEN .......................... 225 

Havovervåkingsutvalget, sammensetningen av -
se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, l. 

Havøysundvegen, prøvebrøyting - se VEGVE
SEN (1988-89) I, 2. 

Headhunter-byråer, ved jakt på ledere til staten 
- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1988-89) Ill, 2. 

Hedmark fylkeskommune sender uttalelse om 
fylkeskommunens økonomi, ref. S.tid. 2114 
(3.2.88) og vedlagt protokollen. 

Hedmark Teater, budsjett 1988 - se KUNST 
(1987 -88) I, l. 

Hedrum, kommunesammenslutning - se KOM
MUNER (1986-87) Il, 3. 

Hegdehaugen voksengymnas, nedleggelse av- se 
VOKSENOPPLÆRING (1988-89) Ill, 3. 

- statlig overtakelse - se VOKSENOPPLÆ
RING (1988-89) Il, 2. 

Heiberg, Astrid Nøklebye, utnevnes til statsråd -
se REGJERINGEN (1985-86) Il, 4. 

Heidrunfeltet- se OLJEUTVINNING (1987-88) 
Il, l. 

- endr. forutsetninger for tidligproduksjon -
se OWEUTVINNING (1988-89) Il, 2. 

- lokalisering av drifts- og basefunksjoner -
se OWEUTVINNING (1988-89) I, 3. 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune sender 
uttalelse om driftsorganisasjon for - se 
OLJEUTVINNING (1988-89) Il, l. 

- operatøransvaret for- se OJEUTVINNING 
(1986-87) Il, 6 og 8. 

- opphevelse av vedtak om tidligproduksjon 
-se OLJEUTVINNING (1988-89) Ill, 5. 

- tidlig produksjon- se OLJEUTVINNING 
(1987 -88) Il, 4. 

- tiltredelse av drivverdighetserklæring- se 
OWEUTVINNING (1987 -88) Il, 2. 

Heimevernet, 40-års markering - se FORSVAR 
(1985-86) Il, 13. 

- endr. i lov om- se FORSVAR (1986-87) IV, l 
og3. 

- flytting av distrikt 10- se FORSVAR (1986-
87) Il, 9. 

- styrking for å møte trusselen fra sovjetiske 
Spetsnaz-grupper- se FORSVAR (1987-88) 
Ill, 22. 

- større andel av forsvarsbudsjettet til - se 
FORSVAR (1987-88) Ill, 10. 

Heimevemsloven, endr. i- se FORSVAR (1985-
86) Ill, 13; (1987-88) IV, 2; (1988-89) IV, l. 

Hekni kraftverk, utbygging - se ELEKTRISI
TET (1988-89) Il, 3. 

Heleri, straff ved narkotikaforbrytelser - se 
STRAFFELOV GIVNING (1987 -88) IV, l. 

Helgeland Veiavdeling, Mosjøen, oppsigelser -
se VEGVESEN (1988-89) Ill, 15. 

54 

Helgelandskysten, kompensasjonstiltak- se DI
STRIKTSUTBYGGING (1988-89) Il, 11. 

- tiltaksplan for - se OLJEUTVINNING 
(1988-89) I, 3. 

Helgelandsradioen, Rana kommune sender ut
talelse om NRKs framtid i Mo, ref. S.tid. 
2132 (10.2.88) og vedlagt protokollen. 

Helgesen, Kristen, utvalgsleder- se HANDEL 
(1988-89) IV, 2. 

Helikopterbase i Brønnøysund -se OLJE (1985-
86) Ill, 6. 

Helikopterberedskap - se FORSVAR (1987-88) 
Ill, 18; REDNINGSTJENESTE (1987-88) 
Ill, 4 og 5. 

Helikoptere, beredskapen for Sea King og 
Lynx- se FORSVARSMATERIELL (1987-
88) Ill, 3. 

- vedlikehold av Kystvaktens - se FOR
SVARSMATERIELL (1987-88) Ill, 4. 

Helikopterkrigen mellom Geilo og Storefjell -
se REDNINGSTJENESTE (1987-88) Ill, l. 

Hellas, våpensalg fra Dyno til gresk våpenfa
brikk - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
Ill, 9. 

- våpensalg fra Raufoss til gresk våpenfa
brikk - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
Ill, 8. 

Helleristningsfeltet Jiebmoluokta i Alta, kjØp av 
- se KULTUR (1985-86) Il, l. 

Hellesjøvannet i Aurskog-Høland, miljØskader
se MILJØVERN (1987-88) Ill, 7. 

Helligdagsfreden, oppmyking av lov om - se 
KIRKE (1987 -88) Ill, l. 

Helnes, M/S, kondemneringssak- se FISKERI
ER (1987 -88) Il, 5; (1987 -88) Ill, 5. 

Helsearbeid, forebyggende - se HELSEVESEN 
(1986-87) Il, 6. 

Helsedelsavgift 1988- se FOLKETRYGD (1987-
88) I, 2. 

- 1989 (erstattet av en trygdeavgift) - se FOL
KETRYGD (1988-89) I, 2. 

- sammenslåing med pensjonsdelen til en 
trygdeavgift- se FOLKETRYGD (1988-89) 
IV, l. 

- til folketrygden- se FOLKETRYGD (1986-
87) IV, 2 og 6; (1987 -88) IV, l. 

Helsedirektoratet, avslag om hjelp til seksuelt 
misbrukte kvinner - se HELSEVESEN 
(1987 -88) Ill, l. 

- budsjett- se HELSEVESEN (1985-86) I, l; 
(1985-86) Il, 7; (1986-87) I, l; (1986-87) Il, 7; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- radioaktiv kontroll i samarbeid med Sta
tens institutt for strålehygiene - se HELSE
VESEN (1985-86) Ill, 17. 

Helsefaghøgskoler, budsjett- se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- lønninger til hjelpe- og timelærerstillinger -
se HØGSKOLER (1986-87) Il, l. 

Helsefagutdanning- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Helseforskning (HEMIL) - se VITENSKAP 
(1987 -88) I, l. 

HELSEINSTITUSJONER ................ 227 

Helsekontorer for sjømenn, budsjett - se SJØ
FOLK (1985-86) I, 3, (1986-87) I, 4; (1987-88) 
I, 3. 

HELSEPERSONELL .................... 230 
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Helseplan, en nasjonal - se HELSEVESEN 
(1985-86) III, 11. 

- for Østfold fylke - se HELSEVESEN (1986-
87) Ill, 24. 

- for Sør-Trøndelag fylke - se HELSEVESEN 
(1986-87) Ill, 32. 

- Nasjonal, melding om- se HELSEVESEN 
(1987-88) Il, 8; (1988-89) Il, 11. 

Helserådstjenesten - se HELSEVESEN (1986-
87) IV, 5. 

Helsestyre, lov om kommunalt- se HELSEVE
SEN (1986-87) IV, 6. 

Helsetjenesteforskning ved Sentralsykehuset i 
Akershus, forhandlinger om - se SYKEHUS 
(1986-87) I , l. 

Helsetjenesten, endr. i lov om statlig tilsyn med 
- se HELSEVESEN (1988-89) IV, 5. 

- ved universitetene- se UTDANNING (1987-
88) l , l ; {1988-89) I, l. 

Helsetjenesten i Finnmark, personellsituasjo
nen - se HELSEVESEN {1985-86) Il , l. 

Helsevernet for psykisk utviklingshemmede 
(HVPU), avvikling av institusjoner - se 
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 
(1987 -88) IV, l. 
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Hitra-Frøya Fastlandssamband, søknad om for
håndsbompengeinnkreving - se VEGVE
SEN (1988-89) Ill, 17. 

Hitra-syken- se HAVBRUK (1986-87) Ill, 4 og 
14. 

- vaksineavgift på vaksine mot - se VETERI
NÆRVESEN (1988-89) Ill, 3. 

mv-epidemien- se HELSEVESEN (1987-88) Il, 
7. 

- handlingsplan mot - se FOLKEHELSE 
(1986-87) Il, 2 og HELSEVESEN (1986-87) l , 
2. 

HIV -smitte - se også AIDS. 
- blant narkomane- se NARKOTIKA (1987-

88) Ill, 8. 
- bruk av sunnhetsloven ved - se FOLKE

HELSE (1987-88) Ill, 8. 
- sikringstiltak for å hindre - se HELSEVE

SEN (1987-88) Il, 3. 
HIV-smittede, behandlingstilbudet til risiko

gruppen - se SYKDOMMER (1988-89) Ill, 3. 
- oppsporing av - se SYKDOMMER (1986-87) 

Ill, 20. 
- tannbehandling for - se TANNLEGEVE

SEN (1985-86) Ill, 2. 
- utbygging av behandlingskapasiteten - se 

HELSEVESEN (1987-88) I, l ; (1988-89) I , l. 

HELSEVESEN ..... .. . . .. . . . .. . .. . ...... 235 
HIV-testing av norske soldater- se MILITÆRT 

PERSONELL (1987-88) Ill, l. 

Helsingforskomite, Den Norske, representanter 
nektet visa for innreise til Moskva - se 
MENNESKERE'ITIGHETER {1987-88) Ill, 
4. 

Hempel-firmaet, siktelse for videresending av 
norsk tungtvann til India - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 7. 

Hemsedal, eget lensmannsdistrikt - se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 
20; (1988-89) Ill , 10. 

Henrik Ibsen-ringen, Oslo, forskuttering - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

Hepatitt, innrapporteringsplikt for leger om -
se SYKDOMMER (1986-87) III, 21. 

Hennesprosjektet, norsk deltakelse i - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1987-88) 
III, 2. 

HERMES, ESAs romflyprogram - se INTER
NASJONALT SAMARBEID (1987-88) I, 9. 

Herreds- og byrettene, økte inntekter fra retts
gebyr ved - se DOMSTOLER (1985-86) Il, l. 

Herredsagronomstilling i Leka i Nord-Trønde
lag, ubesatt- se JORDBRUK (1987-88) Ill , 
2. 

Herredsretten, kompetanse i straffesaker - se 
DOMSTOLER (1988-89) IV, 2. 

Herredsrettene, budsjett - se DOMSTOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1986-87) Il , 3; 
(1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se DOMSTOLER (1986-87) 
Il, 2; (1987-88) Il, l ; (1988-89) Il , l. 

Hersjøforekomsten i Sør-Trøndelag - se BERG
VERK (1985-86) IJI, 2. 

Herøya, dioksinutslipp fra magnesiumfabrik
ken på - se FORURENSNING (1987-88) Ill, 
38. 

Hestefoss kraftverk- se GRENSESPØRSMÅL 
(1985-86) Il, l. 

Hestesenter på Vestlandet - se LOTTERI OG 
SPILL (1988-89) Il, 2. 

Hestnesøyra, vegbredda mellom Hyen og - se 
VEGVESEN (1985-86) Ill, 7. 

Hillestad, Aksel H., utvalgsleder - se RETTS
VESEN (1985-86) IV, 3. 

- av asylsøkere og utdanningssøkende fra 
Afrika - se INNVANDRERE (1986-87) Ill, 
19. 

Hjelmtveit, Nils, tidl. stortingsrepr. og statsråd, 
minnetale ved hans død, S.tid. 261 (5.11.85). 

Hjelpelærerposter, lønninger - se UNIVERSI
TET (1986-87) Il, l. 

Hjelpemiddelsentraler - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1985-86) Ill, 11 ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I, 2. 

- i Nord-Trøndelag- se FUNKSJONSHEM
MEDE (1986-87) Ill, 8. 

- lovforankring av virksomheten - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1988-89) IV, l. 

- utbygging av - se FUNKSJONSHEMME
DE (1985-86) Ill, 5; (1988-89) I, l; (1988-89) 
Ill, l. 

- utlån til attføring- se TRYGDER (1988-89) 
IV, 5. 

- økning i hev. til- se FUNKSJONSHEMME
DE (1987 -88) Il, l. 

Hjelpepleiere, utdannelseskapasitet for - se 
HØGSKOLER (1985-86) Ill, 3. 

- utsettelse av videreutdanning i operasjons
teknikk- se HELSEPERSONELL (1988-89) 
ll, l. 

- videreutdanning - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1987-88) I , l. 

- videreutdanning i operasjonsteknikk - se 
HELSEPERSONELL (1988-89) Ill, 2. 

Hjelpepleierutdanning, inntakskrav til - se 
HØGSKOLER (1986-87) Ill, 7. 

Hjelpestønad, budsjett 1987 - se TRYGDER 
(1986-87) l, l. 

Hjemfallspraksis, forslag fra Gunnar Fatland 
om en revidering av gjeldende - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1988-89) l. 

Hjemmefrontmuseum, Det Nordenfjeldske, lo
kaler i Erkebispegården i Trondheim - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 18. 

Hjemmehjelp for eldre, full dekning for - se 
ELDREOMSORG (1987-88) Ill, 4. 

Hjemmehjelpere, arbeidsvilkår for - se AR
BEIDSVILKÅR (1985-86) Ill , 7. 

- utdanningstilbud - se VOKSENOPPLÆ
RING (1988-89) Ill, 5. 



Hjemmet for døve, Andebu, boforholdene ved -
se FUNKSJONSHEMMEDE (1986-87) Ill, 
7. 

- bruksendringer av boliger - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1988-89) Ill, 14. 

- nedleggelse av et bo- og treningsprosjekt
se FUNKSJONSHEMMEDE (1988-89) Ill, 
5. 

Hjemmeulykker, tiltak mot- se FAMILIE (1986-
87) Ill, 8. 

Hjernehinnebetennelse, tiltak mot smittsom - se 
SYKDOMMER (1985-86) Ill, 6; (1986-87) Ill, 
3 og 22. 

- vaksineforsøk mot - se SYKDOMMER 
(1987-88) Il, 3; (1988-89) Ill, 4. 

Hjerte for livet-aksjonen 1987, tilskudd til - se 
FOLKEHELSE (1987 -88) Il, l. 

Hjertebroen- se HELSEVESEN (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

- avvikling av- se HELSEVESEN (1988-89) I, 
l. 

Hjerteoperasjoner- se SYKEHUS (1985-86) Ill, 
4. 

- i utlandet, refusjon av utgifter- se HELSE
VESEN (1988-89) Ill, 9. 

- Økt kapasitet- se HELSEVESEN (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

Hjertepasienter, tiltak ved operasjoner i utlan
det- se HELSEVESEN (1987-88) Ill, 9. 

Hjerteplasteret som refusjonspliktig medika
ment . se SYKDOMMER (1985-86) Ill, 3. 

Hjertesenter ved Rikshospitalet, etablering av -
se SYKEHUS (1987-88) Il, 3. 

Hjertesenteret i Oslo, statslån og gjenbevilg
ning- se HELSEVESEN (1988-89) Il, 10. 

Hjorteoppdrett som næring i Norge - se HUS· 
DYRBRUK (1987-88) Ill, 6. 

Hjorteviltskader, erstatning for - se NATUR
VERN (1988-89) Ill, 20. 

Hofteleddsartrose, kapasiteten for behandling 
av - se SYKDOMMER ( 1987 -88) Ill, 5. 

Hofteoperasjoner, prøveprosjekter· se HELSE
VESEN (1988-89) I, l. 

- stimuleringstiltak- se SYKEHUS (1988-89) 
Il, 2. 

- ved Rana sykehus, reduksjon av- se SYKE
HUS (1987-88) Ill, 12. 

Hognestad, Helge, adgang til prekestolen - se 
DEN NORSKE KIRKE (1987-88) Ill, l. 

Hokksund, forurensning fra bilfragmenterings
anlegg - se FORURENSNING (1988·89) Ill, 
26 og 32. 

Hokksund Barnesykehus- se SYKEHUS (1987-
88) Il, 6; (1987-88) Ill, 13. 

- alternativ til- se SYKEHUS (1985-86) Ill, 9. 
- Nasjonal helseplan - se SYKEHUS (1988-

89) Il, 11. 
Holandsvika i Vefsn kommune, makeskifte mel

lom Forsvaret og Vefsn kommune- se FOR
SVARET (1985-86) Il, 5. 

Holla prestegård, restaurering av - se DEN 
NORSKE KIRKE (1988-89) Ill, 5. 

Holla smelteverk, sysselsettingen ved - se SYS
SELSETTING (1985-86) Ill, 12. 

- tildeling av fastkraft - se KRAFTINTEN
SIV INDUSTRI (1986-87) Il, l. 

Holmestrand, Ottar, oberstlØytnant - se KLA
GER TIL STORTINGET (1987-88) Il, 2. 

Holmøy, Vera, utvalgsleder- se KULTUR (1987-
88) IV, l; (1988-89) IV, l. 

Holtålen kommune, sender søknad om kom
pensasjon for ikke-utbygging av Gaula, ref. 
S.tid. 29-30 (6.10.86), og sendt Regjeringen. 

Honningsvåg, forslag fra Hanna Kvanmo om 
losoldermannssete - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1986-87) I. 
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- støtte til bygging av lyslØype - se FOR
SVAR (1986-87) Il, l. 

Honningsvåg fiskarfagskole, senter for sikker
hetsopplæring- se SIKKERHET TIL SJØS 
(1985-86) I, 2; VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1985-86) Il, 5. 

Honnørbilletter i Nordland, prisen på- se SAM· 
FERDSEL (1986-87) III, 4. 

Honoraravgift, budsjett - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) l, 3; (1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; 
(1988-89) I, 3. 

Hopsfjorden, avslag på oppdrettskonsesjoner i 
- se HAVBRUK (1986-87) Ill, 6. 

Hordafisk S/L, betaling for leveranser til - se 
FISKEOMSETNING (1986-87) Ill, l. 

Hordaland vegkontor, rekrutteringen til - se 
VEGVESEN (1986-87) Ill, 11. 

- veginvesteringane ved - se VEGVESEN 
(1985-86) Ill, 4. 

Hordaland-modellen, helsetjenestens kommu
nikasjonsberedskap - se HELSEVESEN 
(1988-89) IV, 3. 

Horekunder, kriminalisering av - se SOSIAL
VESEN (1986-87) Ill, 5. 

Horsgård-Buvik, forskuttering av parsell - se 
VEGVESEN (1985-86) Il, 10. 

Horten, fortsatt hovedstasjon for oljevern - se 
FORURENSNING (1988-89) li, 10. 

Horten formannskap sender henstilling - se FN 
(1986-87) Il, 5. 

Horten Industripark - se STATSBEDRIFTER 
(1987 -88) Il, 7. 

Horten ingeniørhøgskole - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l. 

- avtale om bygg for - se HØGSKOLER 
(1986-87) I, l. 

Horten Verft, betaling for utført arbeid på Kon
geskipet- se VERFTSINDUSTRI (1985-86) 
Ill, 6. 

- konstitusjonell kontroll 1984 - se STATS
BEDRIFTER (1985-86) Il, 2. 

- omstrukturering ved- se STATSBEDRIF-
TER (1987-88) Il, 7. 

- tilskudd til akkordoppgjør m.m. 
- se STATSBEDRIFTER (1985-86) Il, 6. 
- under avvikling - se STATSBEDRIFTER 

(1988-89) Il, 3. 
Horten-Borre, kommunesammenslutningen -

se KOMMUNER (1986-87) Il, l og 3. 
Hotell, byggeplaner ved Postgirobygget i Oslo -

se KOMMUNER (1987 -88) Ill, l. 
Hoteller- se REISELIVSNÆRING. 
Hotelloven, endr. i- se ALKOHOL (1988-89) IV, 

4. 
Hovedavtalen, omgåelse av bestemmelse om 

kjønnskvotering ved lokale likestillingsav
taler - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1987-88) III, 9. 

Hovedfagsstipend, ordning for utenlandsstu
denter. se STUDIEFINANSIERING (1988-
89) Ill, 3. 

- ved høyere utdanning over 5 års varighet -
se STUDIEFINANSIERING (1987-88) Ill, 
2. 

Hovedfagsutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) li, 2 og 3. 

Hovedflyplass for Oslo-området - se LUFT
FART (1987-88) Il, l, 4 og 5. 

- for Oslo-området, bev. til planlegging på 
Hurum- se LUFTFART (1988-89) I, 4. 
for Oslo-området, ordføreren i Vestnes 
kommune sender uttalelse om revurdering, 
ref. S.tid. 3410 (2.5.89). 

- bruk av plan- og bygningslovens bestem
melser ved planlegging på Hurum - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 16. 
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- igangsettelse av anleggsarbeid - se LUFT
FART (1988-89) Ill, 18. 

- oppsigelse av fagsjef ved Meteorologisk In
stitutt i forbindelse med - se LUFTFART 
(1987-88) Ill, 8. 

- planprogram for Hurum-prosjektet - se 
LUFTFART (1988-89) 11, 6. 

Hovedsamarbeidsland, budsjett - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) I, l og 2; (1987 -88) 
I, l; (1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1988 - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 6. 

- støtte til - se UTVIKLINGSHJELP (1986-
87) Il, 2. 

Hovedstadskommisjon, opprettelse av en - se 
KOMMUNER (1988-89) Ill, 2. 

Hovedtariffavtalen i staten fra l. mai 1986 - se 
STATENS LØNNSPOLITIKK (1985-86) Il, 
2. 

Hovedvegene i Oslo-området - se VEG VESEN 
(1985-86) Il, 8; (1987-88), Il, 16. 

Hovedvegutbyggingen i Oslo-området, bompen
geprosjektstillinger- se VEGVESEN (1988-
89) Il, 2. 

- forskuttering til Aker Eiendom A/S til E 18 
Vestbanekrysset- se VEGVESEN (1988-89) 
li, 2. 

Hovekilen på Tromøya, kloakkutslipp i - se 
FORURENSNING (1987-88) III, 30. 

Hovseter kurssenter og barnehage, ekstratil
skudd til Norges Blindeforbund - se SPE
SIALSKOLER (1988-89) Il, 3. 

- sikring av drift ved - se SPESIALSKOLER 
(1988-89) Ill, l. 

Hreniuc, Ingvild Haaland - se BILLIGHETS
ERSTATNINGER (1985-86) Il, 3. 

Human-Etisk Forbund, grunnlovsforslag, ref. 
S.tid. 3117 (28.4.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

- søknad om benyttelse av kirkestue til min
nesamvær- se KIRKE (1985-86) Ill, l. 

Humanistiske fag, utdanning i - se HØGRE UT
DANNING (1986-87) li, 2 og 3. 

Humanitært hjelpearbeid, budsjett - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se UTENRIKSSA
KER (1987-88) Il, 4. 

- fra private organisasjoner til Romania - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 15. 

- til Sør-Sudan - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Il, 2. 

Hundeavgiftsloven, oppheving - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) IV, 4. 

Hunderasen PitBull-terrier, import av- se VE
TERINÆRVESEN (1987-88) Ill, l. 

Hungersnød i Tigray og Eritrea, hjelp ved - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Ill, 7. 

Hunnselva, tiltak mot forurensning i - se FOR
URENSNING (1987-88) Ill, 28. 

Hunstad skole for døve, ansvar for bygg ved - se 
STATSEIENDOM (1986-87) Ill. 

- kjøp av internatbygning - se SPESIAL 
SKOLER (1987-88) 11, l. 

Hurdalsvassdraget og Leira - se VANNKRAFT 
(1985-86) Il, 2. 

Hurtigbåtrutesamband i Hordaland - se KYST
FART (1986-87) Ill, l. 

Hurtigdomstol, begrepet - se DOMSTOLER 
(1988-89) Ill, 3. 

- spørsmålet om bruk av - se DOMSTOLER 
(1988-89) IV, 3. 

Hurtigruten - se KYSTFART (1987 -88) Ill, 3. 
- los eller navigatør ombord i skipene - se 

SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) Ill, 8. 
Hurum, bruk av plan- og bygningslovens be-
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stemmelser ved planlegging av hovedfly
plass på- se LUFTFART (1988-89) Ill, 16. 

- hogst av furuskog og konsekvensene for 
barlind-området - se NATURVERN (1988-
89) Ill, 3. 

- hovedflyplass for Oslo-området, bev. til 
planlegging- se LUFTFART (1988-89) I, 4. 

- igangsettelse av anleggsarbeid for hoved
flyplass- se LUFTFART (1988-89) Ill, 18. 

- meteorologiske målinger på Hurum - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 2. 

- og eventuell forsinkelse av lufthavnutbyg
ging på Værnes - se LUITFART (1988-89) 
Ill, 19. 

- planprogram for flyplassprosjektet - se 
LUFTFART (1988-89) Il, 6. 

- representasjon i prosjektråd for hovedfly
plassen - se LUFTFART (1988-89) Ill, 13. 

- valg av hovedflyplass - se LUFTFART 
(1987 -88) Il, 4. 

Husbanken- se DEN NORSKE STATS HUS
BANK-

- innvilgningsrammene for - se STATSBAN
KER (1988-89) I, l. 

Husbankloven, endr. i - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1986-87) IV, l. 

Husbyggere, rettsbeskyttelse for - se BOLIG
BYGGING (1986-87) Ill, l. 

Husbyggingskontrakt mellom byggebransjen 
og forbrukerorganisasjonene - se BOLIG
BYGGING (1988-89) Ill, 3. 
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Husdyrgjødsel, forskning omkring - se HUS
DYRBRUK (1986-87) Ill, 4. 

- forurensning fra - se HUSDYRBRUK 
(1987-88) Ill, 5. 

- tørking med bruk av spillvarme fra ferrole
geringsverksemda Bjølvefossen AlS - se 
LANDBRUK (1988-89) 1!1, 9. 

Huseby, installasjon av EDB-anlegg- se FOR
SVAR (1986-87) Il , l. 

Husflid, budsjett- se KULTURVERN (1986-87) 
I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) l, l. 

- og småindustri, markedsføring gjennom 
EPCOT- sentret- se UTENRIKSHANDEL 
(1987-88) Ill, 6. 

Husflids- og estetiske fag, utvidelse av studie
retning til treårig tilbud - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1988-89) Ill, 17. 

Husflidsproduksjon, merverdiavgift på - se 
MERVERDIAVGIFT (1986-87) Ill, l. 

Husholdningsfradrag til enslige - se SKATTE
FRADRAG (1988-89) Il, l. 

Husholdsvitenskap, Nordisk høgskole for - se 
Nordisk høgskole for husholdsvitenskap. 

Husleieloven, endr. i - se BOLIGBYGGING 
(1986-87) IV, l; (1988-89) IV, l. 

- endr. i og sikkerhet for leietakere - se BO
LIGBYGGING (1986-87) Ill, 3. 

Husleieregulering- se PRISER (1985-86) Il, 2 og 
3. 

Husleiereguleringsloven, endr. i - se BOLIG
BYGGING (1987-88) IV, l. 

Husmorpraksis, godkjennelse av lønnsansien
nitet for- se LØNN (1986-87) Ill, 2. 

Husmødre, folketrygdpoeng til hjemmeværen
de- se FAMILIE (1985-86) Ill, 6. 

Hustad leir, arbeidsforholdene for de ansatte 
ved- se SIVILARBEIDERE (1985-86) Ill, 3. 

- Forskolen ved - se SIVILARBEIDERE 
(1985-86) Il, 2. 

l 
l 
l 
l 



HV-distrikt-lO, flytting av standkvarteret til 
Sogn og Fjordane- se FORSVAR (1986-87) 
Il, 9; (1987 -88) Ill, 9. 

HV-ungdommens hus i Molde, støtte til - se 
FORSVARSMATERIELL (1986-87) Il, 3. 

Hval, forskningsfangst på- se FANGST (1987-
88) Ill, 4. 

- produktavgift på, budsjett 1986 - se 
FANGST (1985-86) I, l. 

Hvalbestanden, beregning av - se FANGST 
(1987 -88) Ill, 2. 

Hvaler, fastlandsforbindelse til Kirkeøy - se 
VEGVESEN (1987-88) li, 6. 

Hvalerfergen m, gevinstfordelingen ved ev. av
hendelse av- se FERGER (1988-89) Ill, l. 

Hvalfangere, beskyttelse mot aksjoner fra «Sea 
Shepherd» - se FANGST (1986-87) Ill, 2. 

Hvalfangst- se FANGST (1986-87) Ill, 8. 
- Greenpeace-Sverige sender protest mot 

norsk, S.tid. 2908 (30.5.86) og vedlagt proto
kollen. 

- kompensasjon for bortfall av- se FANGST 
(1986-87) Ill, 3. 

- opplysningskampanje om - se FANGST 
(1985-86) Ill, 4. 

- tiltak i forbindelse med stansen i - se 
FANGST (1987-88) I, 2. 

- USA-trussel om økonomiske sanksjoner 
mot Norge- se FANGST (1987-88) Ill, 5. 

Hvalfangstskuter, krigsskadeforsikring for nor
ske- se FANGST (1987-88) Ill, l. 

Hvasser Losstasjon, ubesatte stillinger ved- se 
SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) Ill, 6. 

Hvetehandelskonvensjonen 1986 - se TRAKTA
TER (1985-86) Il, 8. 

HVPU i Nordland, prøveprosjekt for døvblinde 
ved- se PSYKISK UTVIKLINGSHEMME
DE (1985-86) nr, 7. 

HVPU-institusjoner, avvikling av - se PSY
KISK UTVIKLINGSHEMMEDE (1987-88) 
IV, l. 

HVPU-klienter, kriterier for diagnostisering av 
- se PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 
(1987 -88) Ill, 3. 

HVPU-reformen, ansvaret for autister etter - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) Ill, 
10. 

- oppfØlging av - se PSYKISK UTVIK
LINGSHEMMEDE (1988-89) I, l. 

- orientering fra sosialdepartementet - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) Il, 3. 

- planleggingstilskudd til kommunene - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1987-88) Il, 4. 

- støtte til kommuner ved nedleggelse av in
stitusjoner - se KOMMUNENES ØKONO
MI (1988-89) Ill, 3 og 9. 

HVPU-skoler, sikring av kompetanse- se SPE
SIALSKOLER (1988-89) Ill, 2. 

Hyen, vegbredda mellom Hestnesøyra og - se 
VEGVESEN (1985-86) Ill, 7. 

Hylland, Vetle, utvalgsleder - se KOMMUNER 
( 1986-87) IV, 2. 

Hyperkolesterolemi, behandling med medika
mentet Lovastatin - se SYKDOMMER 
(1987 -88) Ill, 6. 

Hypotekforeninger, innføring av skatteplikt for 
- se BANKER ( 1985-86) IV, 2. 

Hysing-Dahl, Per, tidl. stortingspresident, min
netale over, S.tid. 3073 (11.4.89). 

Hyttetomter, bedring av tilgang på - se STATS
EIENDOMMER (1988-89) Il, 2. 

- bortfeste av - se STATSEIENDOMMER 
(1986-87) Il, 2. 

- forslag om avhendelse av- se STATSEIEN
DOMMER (1987 -88) Il, 3. 
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- salg av- se BOLIGBYGGING (1985-86) Ill, 
l og 4; SKOGBRUK (1985-86) Il, 3. 

Hærens Ingeniørhøgskole/ Anleggslinjen - se 
FORSVAR (1985-86) Il, 10. 

Høgfjordbruene A/S- se VEGVESEN (1987-88) 
Il, 19. 

HØGRE UTDANNING .. . ..... . .......... 248 

Høgskolebiblioteket ved Norges handelshøg
skole, styringsordninger - se HØGSKOLER 
(1986-87) IV, l. 

HØGSKOLER . .. . .. .. .... . .... . ......... 251 

Høgskolesenter i Akershus - se HØGSKOLER 
(1986-87) I , l. 

Høgskolesenteret i Rogaland, opprettoldelse av 
studieplasser - se HØGSKOLER (1988-89) 
Ill, 3. 

Høgskoleutdanning, privat - se HØGRE UT
DANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Høidahl, Jørgen L., utvalgsleder- se RETTSVE
SEN (1986-87) IV, 4; (1987-88) IV, 4. 

Hønefoss, konsesjon for Bruget AJS for kjØp av 
eiendom i - se LANDBRUK (1987 -88) Ill, 6. 

Hønefoss hjelpefengsel, nedlegging se 
FENGSLER (1988-89) l, l. 

Høreapparater, budsjett 1986 - se HELSEVE
SEN (1985-86) Il, 7. 

- støtte til anskaffelse av- se FYSISK FUNK
SJONSHEMMEDE (1986-87) Ill, l. 

Hørselshemmede, bedre service for - se FYSISK 
UTVIKLINGSHEMMEDE (1988-89) Ill, l. 

- høreapparat til - se FYSISK UTVIK
LINGSHEMMEDE (1985-86) Ill, 2. 

Høyangervassdraget, reguleringstillatelse - se 
VASSDRAGSREGULERING (1987-88) Il, 
l. 

Høyesterett, budsjett - se DOMSTOLER (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) 
I, l. 

- regulering av lønninger - se DOMSTOLER 
(1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 2; (1988-89) l, 2. 

Høyesteretts kjæremålsutvalg, utvidelse av ad
gang til å nekte anke fremmet for- se DOM
STOLER (1987-88) IV, l. 

Høyesterettsprøven, endr. i - se DOMSTOLER 
(1987-88) IV, l. 

Høyholm, Øivind - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) Il, 3. 

Høyland statsskog i Sandnes, salg av - se SKOG
BRUK (1985-86) Il, l. 

Høylandet, bruk av privat grunn til forskning 
på sur nedbør- se FORURENSNING (1988-
89) nr, 48. 

Høyteknologisenter på Kjeller, planer om - se 
INDUSTRI (1987-88) Ill, 2. 

Høyteknologisenteret i Bergen AlS, leie av loka
ler til Universitetet - se UNIVERSITET 
(1987 -88) Il , 2. 

Håndverk- og industrifag, studieretning for - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1986-87) Ill, 
17. 

Håndverkertjenester for forbrukere, lov om - se 
FORBRUKERSAKER (1988-89) IV, 2. 

Håndverksfag, overføring av landslinjer til fyl
keskommunene - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1986-87) Ill, 20. 

Håndverksferdigheter, sikring av gamle - se 
KULTUR (1987-88) Il, l. 
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Håndverksloven, opphevelse av - se INDUSTRI 
(1985-86) IV, l. 

Haarberg, Kristian, kaptein- se KLAGER TIL 
S'IDRTINGET (1986-87) Il, 2. 

l. C. Piene & Søn AlS, vedtektsendringer på ge
neralforsamling - se STATSBEDRIFTER 
(1986-87) Ill, 5. 

Ibestad kommunestsyre sender uttalelse om 
atomgjenvinningsanlegget i Dounreay, ref. 
S.tid. 1499 (4.12.86) og vedlagt protokollen. 

Ibsen-forskning, den nedlagte avdeling av 
Norgs Bank i Skien som senter for - se 
KULTUR (1988-89) Ill, l. 

IDA, Det internasjonale utviklingsfond, kapi
taløkning - se UTVIKLINGSHJELP (1986-
87) Il, 12; (1987-88) Il, 2. 

IDB, Den Interamerikanske utviklingsbank -
se UTVIKLINGSHJELP (1986-87) I, l. 

- tiltredelse av avtale om - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) Il, 9. 

Ideelle organisasjoner, forslag om skattefradrag 
for gaver- se REGJERINGEN (1988-89) Il, 
11. 

ldegruppen A/S, Stavanger, støtte til - se SYS
SELSETTING (1988-89) Ill, 37. 

ldemennesker, støtte til - se INDUSTRIUT
BYGGING (1988-89) Ill , 2. 
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Idrettsforbundet- se Norges Idrettsforbund. 
Idrettsforskning- se VITENSKAP (1986-87) I , l. 
Idrettshøgskolen - se Norges idrettshøgskole. 
ldrettsutdanning - se HØGRE UTDANNING 

(1986-87) Il, 2 og 3. 
IEA, Det internasjonale energibyrå, budsjett 

1987 - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1986-87) I, 4. 

IFADs spesialprogram for Sub-Sahara, bev. til
se UTVIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 15. 

lgelfjell-/Grefstadfjellområdet, reindrift i - se 
REINDRIIT (1985-86) Il, 3. 

Ihendehaverobligasjoner, opphevelse av lov om 
visse aksjeselskapers og bankers adgang til 
å utstede - se BANKER (1987-88) IV, 4. 

Ikkevold, klage til Kontrollutvalget fra Folke
reisning mot Krig - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1988-89) Il, l. 

Ila landsfengsel og sikringsanstalt- se FENGS
LER (1986-87) l , l. 

- behandling av fanger med psykiske proble
mer- se FENGSLER (1988-89) Ill, 3. 

Ila og Lilleby Smelteverker, tidspunkt for kon
traktsinngåelse - se KRAFTINTENSIV IN
DUSTRI (1986-87) Il, l. 

Ila-prosjektet, psykiatrisk behandlingstilbud -
se SYKEHUS (1986-87) Il, 7. 

Ila-drapet - se FENGSLER (1988-89) Il, 3; 
(1988-89) Ill, 10, 11 og 13. 

- og begrunnelse for ikke-behandling av 
innst. om endr. i fengselsloven- se STOR
TINGETS FORRETNINGSORDEN, BE
HANDLINGSMÅTEN (1988-89) sak 64. 

- rapport om (ikke-beh.) - se FENGSLER 
(1988-89) IV, l. 

Ilandføring av gass fra Haltenbanken - se OL
JEOMSETNING (1988-89) Ill, 4. 

llandførings-korridorer for olje og gass fra Hal
tenbanken - se OLJEOMSETNING (1987-
88) Ill, 2. 

Ilmenittsmelteverket i Tyssedal, se INDUSTRI 
(1986-87) Ill, 11. 

- bev. til dekning av driftsutgifter - se INDU
STRI (1987-88) Il, 5. 

- Odda kommune sender uttalelse om, ref. 

S .tid. 1687 (14.12.87) og vedtatt vedlagt pro
tokollen. 

- overdragelse av statens aksjer- se INDU
STRI (1987-88) Il, 7. 

- tilsetting ved - se SYSSELSETTING (1986-
87) Ill, l. 

ILO-konferanse, polske regjerings holdning til 
Solidaritet som emne på - se ARBEIDSLIV 
(1986-87) III, l. 

ILO-konvensjon nr 137, praktisering av- se AR
BEIDSLIV (1987-88) III, l. 

ILO-konvensjon nr. 111 og Arbeidsmiljølovens§ 
55 a - se ARBEIDSLIV (1985-86) Ill, 2. 

ILO-konvensjoner- se ARBEIDSLIV (1987-88) 
Il, 3. 

- om arbeidsmarkedsstatistikk og bedrifts
helsetjeneste - se ARBEIDSLIV (1986-87) 
Il, l. 

- ratifikasjon av- se ARBEIDSLIV (1988-89) 
li, 3. 

ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjon), 
endring av konstitusjon - se ARBEIDSLIV 
(1986-87) Il, 2. 

- den 72. internasjonale arbeidskonferanse -
se ARBEIDSLIV (1987 -88) 11, l. 

- den 74. internasjonale arbeidskonferanse 
om sjøfolk - se ARBEIDSLIV (1988-89) Il, 
4. 

lmatran Voima Oy (IVO), avtale mellom NVE og 
-se ELEKTRISITET (1985-86) Il, 4. 

IMF (Det internasjonale valutafondet), verk
semda i - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, 8. 

IMPORTREGULERING .. . . ......... . .... 258 

Impregneringsmidler, forbud mot krom og arse
nikk i - se MILJØVERN (1988-89) Ill, 3. 

Incest, informasjonsprosjekt om - se BARNE
VERN (1987-88) Ill, 7. 

- utvidelse av avvergingsplikten- se STRAF
FELOVGIVNING (1988-89) IV, 5. 

Incestofre, behandlingstilbud for- se BARNE
VERN (1988-89) Ill, l. 

- skadeserstatning til - se BARNEVERN 
(198!S-89) Ill, 4. 

- sosial støtte til- se BARNEVERN (1987-88) 
III, 3. 

- Støttesenteret mot incest, budsjett - se SO
SIALVESEN (1987-88) I , l; (1988-89) l, l. 

- Økonomisk støtte til støttegrupper for - se 
BARNEVERN (1988-89) III, 8. 

India, blokade av Nepal - se UTENRIKSSA
KER (1988-89) Ill, 30. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning - se SKATTEA VTALER (1986-87) 
Il, 3. 

- tungtvann fra Norge til - se A'IDMKRAFT 
(1988-89) Ill, 4. 

INDUSTRI ........................ . .... . 259 

Industri- og forsyningsberedskap - se Bered
skap, industri-. 

Industribanken- se Den Norske Industribank 
A/S. 

Industriberedskap- se Beredskap, industri 
Industridepartementet, anskaffelse av edb-an

legg, konstitusjonelle antegnelser - se DE
PARTEMENTER (1987 -88) Il, 6. 

- budsjett- se DEPARTEMENTER (1985-86) 
I, 9; (1986-87) I, 12; (1987-88) l , 12. 

- utvidelse til Næringsdepartementet - se 
DEPARTEMENTER (1987-88) I, 14. 
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Industrifondet, budsjett - se INDUSTRIUT
BYGGING (1985-86) l, l; (1986-87) I, 2; 
(1986-87) Il, 4; (1987-88) I, 2; (1988-89) Ill, 3. 

- forholdene i - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1988-89) Ill, 6. 

- mangelfull intern kontroll i - se INDUSTRI 
(1988-89) Ill, 10. 

- redusert innvilgningsramme - se STATS
BANKER (1986-87) Il, 3. 

- rentestøtte 1988 - se INDUSTRIUTBYG
GING (1988-89) Il, 2. 

- Riksrevisjonens granskingsrapport av - se 
RIKSREVISJONEN (1988-89) Ill, l. 

- Riksrevisjonens rapport (ikke-beh.)- se IN
DUSTRIUTBYGGING (1988-89) Il; 4. 

- virksomheten i 1985 og 1986 - se INDU
STRI (1987 -88) Il, 8. 

Industriforbundet, rapport om spesialavfall - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 6. 

Industrikommuner, omstillings- og utviklings
hev. til ensidige - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1988-89) Il, 3. 

Industrikonsesjonsloven, endr. i- se INDUSTRI 
(1988-89) IV, l. 

lndustriprosjektering, budsjett - se INDU
STRIUTBYGGING (1985-86) Il, 4 ; (1988-89) 
I, l. 

Industriprosjektgruppen for Nord-Norge (lPG), 
budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1985-86) l, l ; (1986-87) I, 2; (1987 -88) I, 2. 

Industrispionasje, tiltak mot - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1988-89) Ill, 4. 

INDUSTRIUTBYGGING ..... . ........ . .. 266 

Industriutslipp - se FORURENSNING (1988-
89) Ill, 15 og 16. 

Industriøkonomisk Institutt, budsjett 1989 - se 
INDUSTRI (1988-89) I , l. 

!NF-avtalen 1987 - se NATO (POLITISKE 
SPM) (1987-88) Il, 2. 

- avtale om kjernefysiske mellomdistanse
raketter- se ATOMVÅPEN (1988-89) Il, L 

- om avskaffelse av mellomdistanseraketter -
se NEDRUSTNING (1987-88) Il, l. 

Informasjonsberedskap - se Beredskap, infor
masjon. 

Informasjonskampanje for skattebetaling - se 
SKATTER (1985-86) Ill, l. 

Informasjonskampanjen Ut av trengselen - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) Ill, 10. 

Informasjonsteknologi - se INDUSTRI (1985-86) 
I , l. 

- framdrift for handlingsplanen - se INDU
STRI (1988-89) Il, 9. 

- handlingsplan for - se FUNKSJONSHEM
MEDE (1986-87) I, l ; VITENSKAP (1986-
87) I , 2; (1987-88) I , 2. 

- i kompetansesentra i Nord-Norge - se IN
DUSTRIUTBYGGING (1987-88) Il, 2. 

- i skolen - se UTDANNING (1987-88) I, l; 
(1987 -88) Il, 6; (1988-89) I, l. 

- i universitetsutdanningen - se UNIVERSI
TET (1987-88) I, 2. 

- innen forskning- se VITENSKAP (1987-88) 
I, l. 

- kompetansesenter for - se HELSEVESEN 
(1988-89) Ill, 23. 

- utdanning i - se HØGRE UTDANNING 
(1985-86) I, l. 

Infonnasjonsteknologiprogrammet, tilskott til -
se HØGRE UTDANNING (1986-87) I, l; 
(1988-89) Il, l. 

lnfrastrukturarbeider, hjemmel for refusjon av 
midler til - se RIKSREVISJONEN (1985-
86) Il, 11; (1986-87) Il, 12; (1987-88) Il, 2. 

Infrastrukturprogram, Del37 av NATOs-seNA
TO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1985-86) 
Il, 2. 

- del 38 av N ATOs - se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1986-87) Il, 3. 

- del 39 av NATOs - se NATO (MI LIT ÆR
TEKNISKE SPM) (1987 -88) Il, 5. 

- del 40 av NATOs - se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPM) (1988-89) Il, 2. 

Ingeniørhøgskoler, budsjett- se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l ; (1986-87) I , l ; (1987-88), I, l; 
(1988-89) I, l. 

- forkursene ved - se HØGSKOLER (1986-87) 
Ill, 2. 

- nedlegging av forkursklasser ved - se HØG
SKOLER (1987-88) Ill, 2. 

Ingeniørutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Inkassoloven- se HANDEL (1988-89) IV, 2; SI
VILLOVGIVNING (1987-88) IV, 2. 

INKO-tjenesten (Statlig industriell informa
sjon- og kontaktformidlingstjeneste- se IN
DUSTRI (1987-88) Il, 2. 

INMARSAT, heving av kapitaltaket i - se TE
LEVERKET (1987 -88) Il, 5. 

Inndragninger, budsjett - se RETTSVESEN 
(1985-86) I, l; (1986-87) l, l; (1987-88) I , l; 
(1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1987 - se RETI'SVESEN 
(1987-88) Il, l. 

- ettergivelse av- se RETTSVESEN (1987-88) 
Il, 2. 

Innkjøpsordning for oversatt kvalitetslitteratur 
- se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1986-
87) Ill, 4. 

Innkrevingsloven, endr. i - se FAMILIE (1988-
89) IV, 4. 

Innlandsfylkene, distriktspolitiske tiltak - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

lnnlandslandbruket, aksjonsplan for - se 
LANDBRUK (1986-87) Ill, 8. 

Innlandsregionen, fraktutgiftene i - se SAM
FERDSEL (1985-86) Ill, 3. 

Innlandsutvalgets innstilling, stortings behand
ling av - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1985-86) Ill, 14. 

Innovasjonssenteret, Universitetet i Oslo, igang
setting av byggetrinn 2 - se UNIVERSITET 
(1988-89) Ill, l. 

Innsatte, skjerping av kontroll med - se 
FENGSLER (1987-88) Ill, 10. 

- sosiale ytelser til - se FENGSLER (1985-86) 
Ill, 5. 

- unge mellom 14-17 år - se FENGSLER 
(1987-88) Ill, 4. 

Innstrammingspakke, regjeringen Brundtlands 
-se FINANSER (1985-86) Il, 6 og 7. 

- regjeringen Willochs- se FINANSER (1985-
86) Il, 3. 

Inntekt- og utbytteregulering, midlertidig lov -
se LØNN (1987-88) IV, 3. 

Inntekts- og utbyttestopp, midlertidig lov om -
se LØNN (1987 -88) IV, 2. 

Inntektsmålsetting for jordbruket - se JORD
BRUK (1988-89) Ill, 2. 

Inntektsoppgjøret 1988, samordnet - se LØNN 
(1987-88) Il, 6. 

- 1989- se LØNN (1988-89) Il, 3. 
- undergraving ved prisstigning - se LØNN 

(1987 -88) Ill, 3. 
Inntektsreguleringslov, kvinneprofil ved årets 

oppgjør - se LØNN (1987 -88) Ill, 4. 
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- honorar til bedrifters styremedlemmer - se 
LØNN (1988-89) Ill, 3. 

- kontrolll988 - se PRISER (1988-89) Il, 2. 
- midlertidig - se LØNN (1987-88) IV, 3; (1988-

89) IV, l. 
Inntektsskatt- se SKATIER (1985-86) I, l og 2; 

(1986-87) I , 2, (1987-88) I, 2; (1988-89) I, l og 
2. I, l og 2. 

Inntektsskattøret- se SKATTER (1985-86) Il, 7; 
(1986-87) Il, 6; (1987-88) Il, 5; (1988-89) Il, 6. 

Inntektssystem, nytt, dekning av etterslep ved 
innføring av - se LOKALFORVALTNING 
(1986-87) Il, l. 

- oppfyllelse av inntektsgaranti - se LOKAL 
FORVALTNING (1986-87) Il, 2. 

- skjevheter i det nye- se LOKALFORVALT
NING (1986-87) Ill, 3. 

Inntektssystem for kommunene og fylkeskommu
nene, dekning av etterslep - se LOKALFOR
VALTNING (1985-86) Il, l. 

- endr. i- se LOKALFORVALTNING (1987-
88) Il, l. 

- (ikke-beh.) - se LOKALFORVALTNING 
(1988-89) Il, 4. 

- lovfesting av det nye - se LOKALFOR
VALTNING (1985-86) III, 2. 

Inntektsutviklinga i landbruksnæringen - se 
LANDBRUK (1985-86) Il, l og 9. 

Inntektsutviklingen i jordbruket - se LAND
BRUK (1987-88) I, l ; JORDBRUK (1987-88) 
Il, 1; (1988-89)I, 1; (1988-89)11, l . 

Inntektsutviklingen på modellbrukene - se 
JORDBRUK (1986-87) Il, l. 
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Inseminasjonslovkomiteen, innstilling fra - se 
SVANGERSKAP (1986-87) IV, 2. 

Institusjonsmeldinger, sanering av - se STATS
FORVALTNING (1985-86) IV, 2. 

Institusjonsskoler - se PRIVATSKOLER - nytt 
inntektssystem - se SPESIALSKOLER 
(1986-87) III, 4. 

Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forsk
ning, budsjett - se VITENSKAP (1985-86) I, 
2; (1986-87) I, l. 

Institutt for energiteknikk, budsjett- se ATOM
KRAFI' (1985-86) I , l; (1986-87) I , l ; (1987-
88) I, l; (1988-89) I , l. 

Institutt for farmakoterapi (IFF) - se HELSEVE
SEN (1985-86) Il, 3. 

Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø, 
oppretting av - se UNIVERSITET (1987 -88) 
III, 2. 

Institutt for sosialforskning, budsjett - se VI
TENSKAP (1987-88) I, l ; (1988-89) I, 2. 

Instituttgruppa for samfunnsforskning, budsjett 
-se VITENSKAP (1985-86) l, 2; (1986-87) I, 
l ; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

Intendanturregimentet, endring av standkvar
ter for- se FORSVAR (1985-86) Il, 13. 

Inter Nordisk Bank AlS, representantskapsvalg 
-se BANKER (1986-87) Il, 4; (1987-88) Il, 5; 
(1988-89) Il, 3. 

Interamerikanske utviklingsbank- se IDB. 
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrel

ser, stønad til - se SYKDOMMER (1988-89) 
Ill, 5. 

Interkommunale selskaper, unntak fra selskaps
loven for - se KOMMUNER (1985-86) IV, 4. 
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Internasjonale bank for gjenreisning og utvikling 
-se Verdensbanken. 
Internasjonale fond, tilskudd til, budsjett - se 
FN (1985-86) I, l ; (1986-87) I , l ; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 
Internasjonale leger mot atomkrig, Nobels freds
pris for 1985 tildelt, ref. S.tid. 241 (1985-86). 
Internasjonale organisasjoner, tilskudd til, bud
sjett- se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1985-86) I, 4; (1986-87) I, 4; (1986-87) Il, 8; (1987-
88) I, 7; (1988-89) I, l. 
Internasjonalisering av norsk skipsfart - se HAN
DELSFLÅTEN (1985-86) Il, l og 2. 
Internasjonalt humanitært hjelpearbeid - se UT
VIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 2. 
Internasjonalt norsk skipsregister - se Norsk In
ternasjonalt Skipsregister. 
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International Baccalaureate, finansiering av ny 
linje - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1985-86) Ill, 9. 

International Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1987 -88) III, 3. 

Introduksjonsprogram for fremmedspråklige, 
omorganisering - se SYSSELSETTING 
(1988-89) I, 2. 

Invalidepensjonerte, statens engasjement av, 
budsjett- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1985-86) I , l ; (1986-87)1, l ; (1987-88) I , 
1: (1988-89) I, l. 

lnvesteringsavgiftsloven, endr. i - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) IV, 6. 

Investeringsavgift - se MERVERDIAVGIFT 
(1986-87) I , l ; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- budsjett 1986 - se SÆRAVGIFTER (1985-
86) I , 3. 

- endr. i lov om avgift på - se SÆRAVGIF
TER (1988-89) IV, 2. 

- forslag fra Carl I. Hagen om differensiering 
mellom konkurranseutsatt og ikke-konkur
ranseutsatt næringsliv - se REGJERIN
GEN OVERSENDT (1988-89) I. 

- fritak for kloakkrenseanlegg - se SÆRAV
GIFTER (1988-89) Il, 5. 

- i pelsdyrnæringa - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) Ill, 7. 

- innen fiskeoppdrett - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) III, 6. 

- reduksjon 1989- se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Investeringstilskudd - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1985-86) Il, l og 9. 

- endr. budsjett 1987 - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Il , 2. 

- reduksjon i maksimumsgrensa for- se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) III, 9. 

lnvesteringstiltak i jordbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1985-86) I , l; (1985-86) Il, 8; 
(1986-87) I, l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

lnvitrofertilisering - se SVANGERSKAP (1985-
86) IV, l og 2. 

- refusjon, budsjett 1987 - se HELSEINSTI
TUSJONER (1986-87) I , l. 

Irak, bruk av nervegass i Kurdistan - se IN
TERNASJONAL RETT (1987-88) Ill, l ; 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill , 14. 

Iran, brudd i diplomatisk forbindelse etter 
Khomeinys dødsdommer - se UTENRIKS
SAKER (1988-89) Ill, 23. 

- våpeneksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1986-87) III, 9. 



Iran/Irak-krigen - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) II, 6. 

Isbryter til Kystvakten - se FORSVAR (1986-87) 
III, 7. 

lsbrytertjeneste- se KYSTFART (1985-86) III, l. 
Isbav M/S, kondemneringssak - se FISKERI

ER (1987 -88) II, 5. 
Island, overenskomst til unngåelse av dobbelt

beskatning - se SKATTEA VTALER (1986-
87) II, 4. 

- støtte til Snorrehuset på Reykholt - se 
NORDISK SAMARBEID (1987 -88) Il, 6. 

- tilleggsavtale om bistand i skattesaker - se 
SKATTEAVTALER (1986-87) li, 5. 

Israel, beskyldning for nazi-metoder fra norsk 
UNIFIL- oberst - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) III, 22. 

- etterretningssamarbeid mellom Norge og -
se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1987-88) Ill, 6. 

- finansiering av tiltak mot ørkenspredning -
se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) Ill, 3. 

- handelssamkvemet med - se UTENRIKS
HANDEL (1988-89) III, 3. 

- kjernekraftvåpenprogram og fare for fre
den i Midtøsten - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 21. 

- kjøp av røykgranater fra- se FORSVARS
MATERIELL (1987-88) Ill, 5. 

- mat blokade mot palestinerne - se UTEN
RIKSSAKER (1987-88) Ill, 7. 

- norsk leveranse av tungtvann til- se ATOM
KRAFT (1986-87) III, 5 og 7; (1987-88) III, 3 
og 5; (1988-89) Ill, 5. 

- politivakthold ved volleyballkamp mellom 
Norge og- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987-88) HI, 25. 

- reaksjoner etter drapet på PLOs nestleder -
se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 17. 

- resolusjon om fordømmelse av- se UTEN
RIKSSAKER (1988-89) III, 8. 

- som fare for freden i Midtøsten, forsvarsmi
nisterens uttalelse - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) III, 20. 

- stortingspresidentens besøk på Vestbred
den- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 
24. 

- tendensiøs omtale i studieheftet Verdens 
flyktninger - se UTENRIKSSAKER (1988-
89) Ill, 12. 

Italia, overenskomst til unngåelse av dobbelt
beskatning mellom Norge og- se TRAKTA
TER (1985-86) II, 5. 

Ja til livet-aksjonen, henstilling fra - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1985-86) III. 

Jagerfly, anskaffelse av to F-16B - se FOR
SVARSMATERIELL (1985-86) II, 2. 

Jagerflyplassutvalget, innstilling fra- se LUFT
FART (1987-88) II, 5. 

Jakobselven (Vorjema) - se GRENSESPØRS
MÅL (1985-86) Il, l. 

Jakt i skjærgården, bruk av blyhagl ved - se 
NATURVERN (1985-86) III, 12. 

- på fredede dyr - se VETERINÆRVESEN 
(1986-87) III, 2. 

Jan Mayen, bygging av kai på - se POLAROM
RÅDER (1987-88) HI, l. 

- ulykke under syketransport ved- se HEL
SEVESEN (1986-87) HI, 30. 

Jegerprøve, eksamensgebyr for - se NATUR
VERN (1985-86) IV, l. 

Jernbanens ulykkestrygd, oppheving av selv
stendig ordning - se TRYGDER (1988-89) 
IV,2. 

Jernbanepostekspedisjonene, nedlegging av - se 
POST (1986-87) III, l. 
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JERNBANER ............................ 284 

Jernbaner, forslag fra Harald Synnes om salg 
av eiendommer, bifalt - se STATSBUD
SJETTET (1987-88) I, 39. 

Jernbanerådet - se JERNBANER (1985-86) Il, 2. 
Jervundersøkelser i Børgefjellområdet - se N A

TURVERN (1985-86) III, 10. 
Jiebmoluokta i Alta, kjØp av helleristningsfeltet 

- se KULTURVERN (1985-86) II, l. 
Johan Ruud, ombygging av forskningsfartøyet

se FISKERIER (1988-89) I, l. 
Johannessen, Nils-Emil, utvalgsleder - se IN

DUSTRI (1986-87) II, 7; (1987-88) II, 2. 
Johansen, Grethe, utvalgsleder - se FERIE 

(1986-87) IV, 2; (1987-88) IV, l. 
Johansen, Thor-Erik, utvalgsleder- se KUNST 

(1986-87) IV, l. 
Johnsen, Yngvar, utvalgsleder - se KULTUR

VERN (1986-87) li, l; (1987-88) II, l. 
Jonassen, John, reineier, slakting av drektige 

simler - se REINDRIFT (1986-87) Ill, 5 og 6. 
Jord- og konsesjonslovgivningen, praktisering 

av- se JORDLOVER (1985-86) Il, l; (1986-
87) II, l; (1987-88) II, l og 2. 

- praktisering 1988- se JORDLOVER (1988-
89) II, l. 

JORDBRUK ............................. 289 

Jordbruksavtalen- se LANDBRUK (1985-86) Il, 
l. 

- budsjett- se LANDBRUK (1985-86) I, l og 
2; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- fullmakt til å disponere hev. 
- se LANDBRUK (1985-86) li, 9; (1986-87) Il, 

6. 
Jordbruksetaten, budsjett - se LANDBRUK 

(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l. 
- gebyrinntekter- se LANDBRUK (1986-87) 

Il, 2. 
- i fylkene og kommunene, endr. budsjett 

1987- se LANDBRUK (1987-88) Il, l. 
Jordbruksimport fra u-land - se ØKONOMISK 

SAMARBEID (1988-89) III, 19. 
Jordbruksoppgjøret 1982-84, gjennomføringen 

av- se LANDBRUK (1985-86) II, 7. 
- 1986- se LANDBRUK (1985-86) Il, 9; (1986-

87) Il, l. 
- forslag fra Anders Talleraas om å Øke gren

sen for produksjonsstøtten - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1986-87) l. 

- 1987 (mistillitsforslag) - se LANDBRUK 
(1986-87) II, 6. 

- 1987 - se LANDBRUK (1987 -88) II, 2. 
- 1988 - se LANDBRUK (1987 -88) Il, 9; (1988-

89) Il, l. 
- 1989 - se LANDBRUK (1988-89) II, 5. 
- gjennomføringen 1984-86- se LANDBRUK 

(1988-89) Il, 4. 
- sammensetning av forhandlingsutvalg - se 

LANDBRUK (1987-88) III, 10. 
Jordbruksopplæring, budsjett - se LAND

BRUK (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Jordbruksprodukter - se LANDBRUKSPRO
DUKTER. 

Jordbruksskole, fortsatt landbruksutdanning 
ved - se LANDBRUK (1988-89) Ill, 16. 

Jordloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) IV, 2. 

- hjemmel for produksjon av juletrær - se 
JORDLOVER (1986-87) III, 4. 
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JORDLOVER ............................ 292 - omgjøring av jordbruksområde til indu
striområde- se MILJØVERN (1988-89) Ill, 
6. Jordmorutdanning- se HØGRE UTDANNING 

(1986-87) Il, 2 og 3. 
Jordmødre, mangel i Nord-Norge- se HELSE

PERSONELL (1987-88) Ill, l. 
- utdannelse i Tromsø - se HELSEPERSO

NELL (1986-87) Ill, 9. 
Jordregistreringsinstituttet, budsjett se 

LANDBRUK (1985-86) I, l; (1986-87) l, l; 
(1987-88) I, l. 

Jordskifte, budsjett - se JORDBRUK (1985-86) 
l, l; (1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

Jordskiftekontora i Sogn og Fjordane, sammen
slåing av - se JORDBRUK (1985-86) Ill, 5. 

Jordskifteloven, endr. i - se BYGNINGSVE
SEN (1988-89) IV, 2; JORDLOVER (1987 -88) 
IV, 2; (1988-89) IV, l. 

- opphevelse av aldersgrensebestemmelser i 
-se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Jordvern, omregulering av et jordbruksområde 
på Jæren til industriområde- se JORDLO
VER (1988-89) III, 2. 

- regulering til industriformål på Forus, Sola 
-se JORDBRUK (1988-89) Il, 2. 

Jordvernpraksis- se JORDLOVER (1986-87) Ill, 
5. 

Jostedalsbreområdet, nasjonalpark - se NA
TURVERN (1987-88) Il, 5; (1988-89) Il, 3. 

Journalisthøgskolen, Fredrikstad kommunes 
tilbud ved etablering av - se HØGSKOLER 
(1986-87) Ill, 4. 

Jubileer, !50-årsjubileum for formannskapslo
vene- se LOKALFORVALTNING (1986-87) 
Il, 3. 

Juel, Dagfin, utvalgsleder - se LOKALFOR
VALTNING (1986-87) IV, l. 

Jugoslaver bosatt i Norge, avslag på asylsøknad 
- se INNVANDRERE (1987-88) Ill, 32. 

Jugoslavia, statsgaranti for eksport til - se 
UTENRIKSHANDEL (1985-86) Il, 4. 

Juice, nedsatt avgift på - se SÆRAVGIITER 
(1987-88) Il, 7. 

Juklerød, Arnold- se SYKEHUS (1985-86) Ill, l, 
10, 19 og 20. 

Juletrær, produksjon på dyrket mark - se 
JORDLOVER (1986-87) Ill, 4. 

Jurister i politiet, gjennomtrekken av - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) 
Ill, 11. 

Juryordning, meddomsrett i stedet for - se 
DOMSTOLER (1988-89) IV, 3. 

Jus, utdanning i- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Juss-Buss, ekstralØyving til- se RETTSVESEN 
(1987-88) Ill, 9. 

Juss-Hjelpa i Nord-Norge, ekstralØyving til- se 
RETTSVESEN (1987 -88) Ill, 9. 

Juss-studier, karaktergrenser for å kunne fort
sette ved Folkeuniversitetet - se UNIVER
SITET (1988-89) Ill, 2. 

Justervesenet, budsjett- se HANDEL (1985-86) 
I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988- se HANDEL (1987-88) 
I, 4. 

Justisdepartementet, budsjett 1986- se DEPAR
TEMENTER (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1986-87) Il, 4; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett - se DEPARTEMENTER 
(1986-87) Il, 2; (1988-89) Il, 3. 

- konstitusjonelle antegnelser 1987 - se DE
PARTEMENTER (1988-89) Il, 3. 

- opprettelse av en utlendingsavdeling - se 
DEPARTEMENTER (1987-88) Il, 7. 

Jæren, forurensning av vassdrag på - se FOR
URENSNING (1985-86) 1111 4. 

- skjøtsel av sanddyneområdene - se NA
TURVERN (1988-89) Ill, 14. 

Jørgensen, Karen, naturalisering- se INNVAN
DRERE (1988-89) Il, 7. 

Jørgensen, William, løsepenger ved kidnapping 
i Libanon- se UTENRIKSSAKER (1987 -88) 
III, 14. 

- samarbeid med PW ved frigivelse av- se 
UTENRIKSSAKER (1987 -88) Ill, 13. 

Jørum, Knut, pensjon frå statskassa - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1987-88) Il, 
7. 

Kabelfjernsyn- se KRINGKASTING (1985-86) 
Il, l. 

- budsjett 1986- se TELEVERKET (1985-86) 
Il, 3. 

Kabelfjernsynsnett i Sunndal - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1987-88) HI, l. 

- konsesjonsfritak for velforeninger - se 
KRINGKASTING (1988-89) IV, 5. 

- utbygging og drift- se TELEKOMMUNI
KASJONER (1986-87) li, 4. 

Kabelfjernsynsutbygging, anbudskonkurranse 
om - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1985-86) Ill, 2. 

Kabelnett, brukernes eierrettigheter til - se 
KRINGKASTING (1986-87) Ill, 6. 

- privat~ - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1985-86) IV, l. 

- regelverk for utbygging av - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1985-86) III, 3. 

Kabelnettkontrollen, budsjett 1986 - se TELE
KOMMUNIKASJONER (1985-86) I, l. 

Kabelsendinger, abonnenters rett til avskjer
ming av - se KRINGKASTING (1988-89) 
Ill, l. 

- avgift på formidling av betalingsfjernsyn -
se KRINGKASTING (1988-89) Il, 2. 

- lov om -se KRINGKASTING (1987-88) IV, 
5; (1988-89) IV, 3. 

Kabelvåg hjelpefengsel- se FENGSLER (1986-
87) I, l; (1986-87) Ill, 2 og 4; STATSEIEN
DOMMER (1986-87) Il, 3; (1986-87) Ill, 3. 

Kabinettspørsmål - se REGJERINGEN (1985-
86) IV, l; Il, 4. 

Kald vell forskningspark i Lillesand - se VITEN
SKAP (1985-86) I, 2. 

Kalfjord-Fiskefjord i Nordland, riksveg 822- se 
VEGVESEN (1986-87) Ill, 23. 

Kalk, dispensasjon for svenske vogntog ved 
frakt av - se NORDISK SAMARBEID 
(1987 -88) Ill, 2 og 5. 

Kalking av norske vassdrag, momsfritak for 
svensk- se NORDISK SAMARBEID (1987-
88) III, l. 

- av sure vann, bruk av midler til - se FOR
URENSNING (1987 -88) Ill, 29. 

Kampanjen Hold skjærgården ren, midler til - se 
MILJØVERN (1988-89) I, l. 

Kampuchea, avvikling av Vietnams okkupa
sjon - se FN (1988-89) Il, 4. 

- representasjon i FN- se FN (1986-87) Ill, 3. 
Kamøyvær, nedlegging av produksjon ved Fi

notro A.S. anlegg i - se FISKEFORED
LING (1987-88) Ill, 6. 

Kanalveien 90, Bergen, kjØp av - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1986-87) Il, l. 

Kapital, tidsskriftet, artikkel om Norges Banks 
avdelingskontorer - se NORGES BANK 
(1986-87) Il, l. 

Kapitalforsikring, beskatning av utbetaling fra 
utenlandsk selskap - se FORSIKRING 
(1986-87) IV. 4. 



- skatt på avkasting av - se FORSIKRING 
(1986-87) IV, 2; (1986-87) Il, l; (1987-88) IV, 5. 

Karakterer som opptaksgrunnlag ved videre
gående skoler- se VIDEREGAENDE SKO
LER (1987-88) Ill, 6. 

Karaktersetting i kroppsøving - se GRUNN
SKOLEN (1985-86) Ill, 5. 

Karasjok slakteri- og fryseanlegg - se REIN
DRIFT (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, l; (1987-
88) I, l; (1987 -88) Il, 2; (1988-89) I, l. 

Karbondioksid - se FORURENSNING (1986-
87) Il, 3; (1986-87) Ill, 22. 

- forslag om biologisk resirkulering - se MIL 
JØVERN (1988-89) Il, 8. 

- målsetting om norsk reduksjon- se MILJØ
VERN (1988-89) Il, 7. 

Karl Johans gate 37, bevaring av- se KULTUR
VERN (1986-87) Ill, l. 

Karlebotn internat overføres til Nesseby kommu
ne- se GRUNNSKOLEN (1985-86) I, l. 

Karlsøy, virkemiddelordning - se LÆRERE 
(1986-87) Il, 2. 

Karmøy, søknad om bygging av gasskraftverk 
på - se ELEKTRISITET (1987-88) Il, 4; 
(1987-88) III, 2. 
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- påstander i amerikansk fjernsyn om norsk -
se UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 15. 

Kielland-plattformen, klage over henleggelse 
av anmeldelse - se KLAG ER TIL STOR
TINGET (1987-88) Il, 3. 

Kiev, atomkraftulykken - se ATOMKRAFT 
(1985-86) Il, 2; (1985-86) III, 3, 6 og 7. 

Killi, Steinar, utvalgsleder- se JERNBANER 
(1987-88) Il, 3. 

Killingdal Grubeselskap AlS - se BERGVERK 
(1986-87) I, 2; (1986-87) Il, l. 

Kilometeravgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) 
I, 3; (1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; (1988-89) I, 3. 

Kilstraum MIT, innfrielse av garantiansvar- se 
SJØFART (1985-86) Il, 2. 

Kina, militæraksjoner mot studenter - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 35. 

- norsk protest mot krenkelse av menneske
rettigheter i Tibet - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) III, 25. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning mellom Norge og - se TRAKTA
TER (1985-86) Il, 4. 

Kineser, avhopper fra ambassaden i Oslo- se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) III, 11. 

Kings Bay Kull Comp. AlS, budsjett- se STATS
BEDRIFTER (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1987-88) I, 3; (1988-89) I, 2. 

KARTVERK ............................. 294 - konstitusjonell kontroll 1984 - se STATS
BEDRIFTER (1985-86) Il, 2. 

Kassettavgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 
3; (1986-87) I, 6; (1987 -88) I, 4; (1988-89) I, 3. 

Kassettavgiftsfondet - se Norsk kassettavgifts
fond. 

Kassettspillere til blinde førskolebarn - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1985-86) Ill, 4. 

Katalysator på kjøretøyer - se FORURENS
NING (1987-88) Il, 3; VEGTRAFIKK (1988-
89) Ill, 12. 

Katastrofeberedskap, innkalling av prest - se 
REDNINGSTJENESTE (1987-88) Ill, 3. 

Katastrofepsykiatri, beredskap for trafikkofre 
og deres pårørende - se HELSEVESEN 
(1987-88) Ill, 14. 

Kautokeino, A/S Reinprodukters slakteri - se 
REINDRIFT (1988-89) I, l. 

- nedtrapping av Luftforsvarets stasjon - se 
FORSVAR (1986-87) li, 6. 

Kenya, bistand 1989 og menneskerettigheter -
se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) I, l. 

- bistanden til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 6. 

- demonstrasjoner mot Norge - se UTEN
RIKSSAKER (1988-89) Ill, 4. 

- krenking av menneskerettighetene - se 
MENNESKERE'ITIGHETER (1986-87) III, 
9 og 10. 

- NORAD-representants opplysninger om 
kenyaneren Wamwere - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Ill, l. 

- utreisetillatelse nektet for advokat - se 
MENNESKERETTIGHETER (1988-89) Ill, 
4. 

- utviklingshjelp til - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Ill, 2. 

Khomeinis befaling om å drepe forfatteren 
Rushdie, konsekvenser for norsk innvan
dringspolitikk- se INNVANDRERE (1988-
89) nr, 14. 

Kidnappingssak i Libanon, løsepenger ved- se 
UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 14. 

- i Libanon, samarbeid med PLO ved - se 
UTENRIKSSAKER (1987-88) III, 13. 

- i Libanon, økonomiske misligheter ved 
UNRWA ved - se UTENRIKSSAKER 
(1987 -88) Ill, 15. 

- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
-se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

Kinoloven, opphevelse av- se KUNST (1986-87) 
IV, l. 

KIRKE .................................. 296 

Kirke- og undervisningsdepartementet, budsjett 
- se DEPARTEMENTER (1985-86) I, 11; 
(1986-87) I, 9; (1987-88) I, 11; (1988-89) I, 13. 

- den sentrale administrasjon for opplæring 
(ikke-beh.) - se DEPARTEMENTER (1988-
89) Il, 11. 

Kirkedepartementets fond, budsjett - se DEN 
NORSKE KIRKE (1985-86) I, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Kirkegårder, budsjett - se DEN NORSKE KIR
KE (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) l, l; 
(1988-89) I, l. 

Kirkelovgivningen før 1814- se DEN NORSKE 
KIRKE (1987-88) IV, l. 

- sanering av - se RETTSVESEN (1985-86) 
IV,2. 

Kirkens Bymisjon, bidrag til AIDS-tiltak - se 
NARKOTIKA (1987-88) Ill, 7. 

Kirkens SOS - se SOSIALVESEN (1985-86) I, l. 
Kirkeordningsloven, endr. i - se DEN NORSKE 

KIRKE (1986-87) IV, l. 
Kirkerådets handlingsplan om kvinnemishand

ling, midler til- se DEN NORSKE KIRKE 
(1985-86) Ill, 2. 

Kirkeøy, Hvaler, fastlandsforbindelse til - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 6. 

Kiropraktorer, autorisasjon av - se HELSE
PERSONELL (1986-87) Ill, 10; (1987-88) Il, 
l; (1988-89) III, 5. 

Kjeller, bygge- og anleggsprosjekter - se FOR
SVARSMATERIELL (1988-89) Il, 2. 

- lagring av radioaktivt avfall - se ATOM
KRAFT (1988-89) Ill, 2. 

- Luftforsvarets forsyningskommando, om
legging av teknisk vaskeri- se FORSVAR 
(1987-88) Il, 9. 
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Kjellstadbommen, Lier, forlenget bompen
geinnkreving- se VEGVESEN (1987-88) Il, 
18. 

Kjemikaliekontroll, tilleggsbev. for å bedre - se 
FORURENSNING (1988-89) Il, 12. 

Kjemiske våpen, - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1985-86) Ill, 4. 

- norsk motstand i NATO mot - se NA'IQ (PO
LITISKE SPM) (1985-86) Il, 6 og 7; (1985-86) 
lll, 6. 

- testing på Banak flystasjon - se FOR
SVARSMATERIELL (1987 -88) Ill, l . 

Kjernekraft - se ATOMKRAFT. 
Kjernekraftforskning, reduksjon i - se ATOM

KRAFT (1987-88) Ill, 4. 
Kjernekraftverk, sikring av - se ATOMKRAFT 

(1986-87) Ill, 10. 
- tosidige informasjonsavtaler - se ATOM

KRAFT (1986-87) Ill, 10. 
Kjerringøy prestegard - se DEN NORSKE KIR

KE (1985-86) I , l. 
Kjeveortoped, refusjon for utgifter til ambule

rende - se TANNLEGEVESEN (1987-88) 
Ill, l. 

Kjøli Gruber, tiltak mot forurensning - se 
BERGVERK (1988-89) Il, 2. 

Kjøllefjord lensmannskontor, bemanningssitua
sjonen ved - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987-88) Ill, 9. 

Kjølsdalen-Måløy, tilbaketrekking av forslag 
om bompengefinansiering av Rv 15 - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 17. 

Kjønnsfordeling i utvalg, styrer og råd - se DE
PARTEMENTENE (1985-86) Il , 4 ; (1986-87) 
Il, 6. 

Kjønnskvotering, omgåelse av bestemmelse i 
hovedavtalen ved lokale likestillingsavtaler 
- se LIKESTILLING (1987-88) Ill , 11. 

- ved valg til kommunale utvalg - se LIKE-
STILLING (1987-88) Ill, 8. 

Kjønnssykdommer, innrapporteringsplikt for 
leger om - se SYKDOMMER (1986-87) Ill, 
21. 

Kjønstad, Jarle, Levanger - se BILLIGHETS
ERSTATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Kjøpesentra , hindring av uønsket vekst i antall 
- se VAREHANDEL (1988-89) Ill, 2. 

Kjøpslov - se HANDEL (1987 -88) IV, l. 
Kjøpsvik, modernisering av sementfabrikken i 

- se INDUSTRI (1988-89) Ill, 15. 
- nedtrapping av Norcems aktivitet - se IN-

DUSTRI (1987-88) Ill, 12. 
Kjørbo, Sandvika, salg av godsarealer - se 

JERNBANER (1988-89) Il, l. 
Kjøreavgift betalt i utlandet, tilbakebetaling - se 

SÆRAVGIFTER (1985-86) I , 4; (1985-86) Il, 
2. 

Kjøreforskrifter, avgiftssatsene i - se SÆRAV
GIFTER (1987-88) III, 3. 

Kjøretøyer, kontroll av tyngre - se VEGTRA
FIKK (1988-89) Ill, 15. 

Kjøretøyforskrifter, krav til sykkelen - se VEG
TRAFIKK (1988-89) Ill, 2. 

Kjøttimport, ulovlig - se TOLL (1988-89) Ill , 4. 
Kjøttkontrollavgift, budsjett - se SÆRAVGIF

TER (1986-87) I , 2; (1987-88) I , l. 
Kjøttkontrolloven, endr. i - se LANDBRUKS

PRODUKTER (1987-88) IV, l. 
Klagenemnda for petroleumsskatt, oppnevning 

og sammensetning - se SKATTELOVER 
(1987-88) IV, 6. 

Klagenemnda for videogramregistrering - se 
KUNST (1987-88) III, l. 
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Kleivan videregående skole, forslag om opphe
velse av inntaksstoppen - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1988-89) Il, 5. 
inntaksstopp ved - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1988-89) Ill, 22. 

- nedleggelse av - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1988-89) Ill, 15. 

- Stjørdal, omorganisering - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1988-89) I, l. 

Kleppestø på Rv. 562, veg ved - se VEGVESEN 
(1987-88)111,7; (1988-89)IIL 12. 

Klinikk 8, avslag på søknad om økt sengekapa
sitet ved - se SYKEHUS (1986-87) Ill, 3. 

Klippfiskavgiftsloven, opphevelse av - se SÆR
AVGIFTER (1987-88) IV, 3. 

Kloakkrenseanlegg, fritak for investeringsav
gift- se SÆRAVGIFTER (1988-89) li, 5. 

Kloakkutslipp i Bergen - se FORURENSNING 
(1987-88) Ill, 8. 

- investeringer i tiltak mot - se FORURENS
NING (1987 -88) Ill, 44. 

- tiltak for å redusere- se FORURENSNING 
(1987 -88) Il , 5. 

Klokkergården i Solør - se NARKOTIKA ( 1985-
86) Ill, 3. 

Kloster Cruise AlS, anløp av Sør-Afrika - se 
HANDELSFLÅTEN (1986-87) Ill, 3. 

Klosters rederi, utflagging av cruiseflåten - se 
SJØFART (1986-87) I , l. 

KNM Tordenskjold, justering av organisasjo
nen for - se FORSVAR (1985-86) Il , 13. 

Knudsen, Børre, sogneprest- se DEN NORSKE 
KIRKE (1986-87) Ill , 2. 

Knudtzon, Stephen, advokat - - se HANDELS
FLÅTE (1986-87) IV, 2. 

Kokkersvold - Rugtvedt, vegprosjektet - se 
VEGVESEN (1985-86) Il, l. 

Koksverket - se Norsk Koksverk A/S. 
Kolahalvøya, luftforurensning fra sovjetisk in

dustri på - se FORURENSNING (1988-89) 
Ill, 2 og 41. 

Kollektivfeltet på Mosseveien, fjerning av - se 
VEGTRAFIKK (1987 -88) Ill, 2. 

Kollektivtilbudet i Oslo - se VEGTRAFIKK 
(1988-89) Ill, 9. 

Kollektivtrafikk i fylkene, løyving til - se VEG
TRAFIKK (1988-89) Ill , 14. 

- satsing i lokalsamfunnene - se VEGTRA
FIKK (1988-89) Ill, 10. 

Kollektivtransport i Nordland, nedskjæringer i 
- se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1985-86) III, 2. 

- i Oslo, forslag fra Theo Koritzinsky om fi
nansiering ved bompenge-inntekter - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1987 -88) I. 

- subsidie- og takstpolitikk - se VEGTRA
FIKK (1986-87) Il, 2. 

Komitehøringer, forslag om åpne - se S'roR
TINGETS FORRETNINGSORDEN, sak l. 

Komitemerknader, debatt om forståelsen av, og 
Regjeringens disposisjonsadgang - se 
STATSFORFATNING (1987-88) Il, 2. 

Komitesammensetning, Stortingets - se STOR
TINGET (1985-86) Il, 4 og 9; (1986-87) Il, 4, 5 
og 8; (1987-88) 2, 5 og 7; (1988-89) 2, 3 7 og 9. 

Kommandittselskaper, endr. i lov om - se AK
SJER (1987 -88) IV, 4. 

- lov om skattlegging av (tilbakesendt Regje
ringen) - se BEDRIFTSBESKATNING 
(1988-89) IV, 2. 

Kommisjon for miljø og utvikling, opprettelse av 
norsk- se MILJØVERN (1988-89) Ill, 15. 

KLAGER TIL STORTINGET . ......... . . . 297 

Kommunal- og arbeidsdepartementet, budsjett
se DEPARTEMENTER (1985-86) I, 7; (1985-
86) Il, 5; (1986-87) I, 7; (1987-88) I, 6; (1988-
89) I, 8. 
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- endr. budsjett 1987 - se DEPARTEMEN
TER (1987-88) Il, 4. 

Kommunal- og sosialarbeiderutdanning - se 
HØGRE UTDANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Kommunalbanken- se Norges Kommunalbank. 
Kommunale utbyggingstiltak, budsjett- se DIS

TRIKTSUTBYGGING (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987 -88) l, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Il, 11. 

Kommunalhøgskoler, budsjett - se HØGSKO
LER (1985-86) l, l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, 
l. 

Kommuneforsøksloven, endr. vedr. valgbarhet 
til byrådet - se KOMMUNER (1988-89) Ill, 
l. 

Kommunehelsetjenesten, budsjett - se HELSE
VESEN (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-
89) l, l. 

- endr. bev. 1989 - se HELSEVESEN (1988-
89) Il, 19. 

- Økning av bev. til- se HELSEVESEN (1987-
88) Il, 12. 

Kommunehelsetjenesteloven, endr. i - se HElr 
SEVESEN (1985-86) IV, l; (1986-87) IV, 4 og 
5; (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, l og 3. 

Kommuneloven, endr. i - se KOMMUNER 
(1986-87) IV, l. 

- utvalg til å gjennomgå - se KOMMUNER 
(1988-89) Ill, 4. 

KOMMUNENES ØKONOMI ............. 298 

KOMMUNER ............................ 302 

Kommunerådsordningen - se KOMMUNER 
(1985-86) IV, l. 

Kommunesammenslutninger - se KOMMUNER 
(1986-87) 11, 3. 

Kommunestyrevalg, bruk av datateknologi ved 
-se VALG (1987-88) IV, l. 

Kommuneøkonomien 1981-85, hovedtrekk i- se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1985-86) Il, 2. 

KOMMUNIKASJON ..................... 307 

Kompensasjon for ikke-utbygging av vassdrag -
se VASSDRAGSREGULERING (1986-87) 
Il, l og 2. 

Komponistfondet - se Det norske komponist
fond. 

Kondemneringsordningen for fiskebåter - se 
FISKERIER (1987-88) Il, 5. 

- for fiskebåter (ikke-beh.) - se FISKERIER 
(1988-89) Il, 8. 

Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa 
- se KSSE-prosessen. 

Konfirmasjonsforberedelser utenom skoletiden 
- se DEN NORSKE KIRKE (1988-89) Ill, 2. 

KONGEN ............................... 309 

Kongeskipet, betaling for utført arbeid på - se 
KONGEN (1985-86) Ill, l. 

Kongsberg, omgjøring av Norsk Bergverksmu
seum til stiftelse- se KULTURVERN (1987-
88) Ill, l. 

Kongsberg Navigasjon AlS, Statens Kartverks 
kjØp av- se KARTVERK (1986-87) Il, 2. 

Kongsberg Våpen-saken, uforutsette utgifter -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1987-88) Il, 2. 

Kongsberg Våpenfabrikk AlS, brudd på CO
COM-reglene - se STATSBEDRIFTER 
(1986-87) Ill, 4. 

- budsjett 1986 - se STATSBEDRIFTER 
(1985-86) I, 2. 

- dekning av tap ved akkordløsning- se FOR
SVARSMATERIELL (1987-88) Il, l. 

- deltakelse på våpenutstilling i Tyrkia - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 19. 

- forskuttering i forbindelse med en norsk
tysk forsvarsavtale- se FORSVARSMATE
RIELL (1986-87) Il, l. 

- inntektsbev. for Forsvaret - se STATSBE
DRIFTER (1987 -88) I, 2. 

- midlertidig finansiering - se STATSBE
DRIFTER (1986-87) Il, l. 

- omstrukturering ved- se STATSBEDRIF
TER (1987-88) Il, 7. 

- pensjonstilhøva - se STATSBEDRIFTER 
(1988-89) Il, 2. 

- refinansiering ved akkord og omstrukture
ring - se STATSBEDRIFTER (1986-87) Il, 8. 

- under akkord - se STATSBEDRIFTER 
(1988-89) Il, 3. 

Kongsberghallen, støtte til idrettshall- se FOR
SVARSMATERIELL (1988-89) Il, 2. 

Kongsvinger, bru over riksvei 2 i- se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 10. 

- støtte til bygging av svømmehall - se FOR
SVAR (1986-87) Il, l. 

Konkurranse i offentlig sektor - se STATSFOR
VALTNING (1986-87) Ill, 4 og 5. 

- i offshoreindustrien, fagorgan for oppføl
ging av- se PRISER (1988-89) Ill, 2. 

Konkurranseforhold - se PRISER. 
Konkurransen på finansmarkedet - se BANKER 

(1987 -88) IV, l. 
Konkurranseskyttere, karantenetid for rekrut

ter- se IDRETT (1986-87) Ill, 2. 
Konkursbo, plikter og rettigheter etter loven -

se MERVERDIAVGIFT (1988-89) IV, l. 
Konsekvensutredninger i plan- og bygningslo

ven- se BYGNINGSVESEN (1988-89) IV, 4. 
Konsentrasjonsprinsippet - se UTVIKLINGS

HJELP (1987-88) Il, 10. 
Konsernoppgjør, egenkapitalmetoden ved - se 

AKSJER (1986-87) IV, 3. 
Konsesjoner for småtrål, omgjøring av - se FIS

KERIER (1987-88) Ill, 9. 
Konsesjonsavgifter, rentesats ved for sen innbe

taling- se ELEKTRISITET (1986-87) IV, 2. 
Konsesjonsavgiftsfondet, tilskudd fra - se 

ELEKTRISITET (1985-86) Il, 5; (1986-87) Il, 
l; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Konsesjonsbehandling av søknad om bygging 
av gasskraftverk på Karmøy - se ELEKTRI
SITET (1987-88) Il, 4. 

- av vassdrag - se VASSDRAGSREGULE
RING 

Konsesjonsloven, praktisering av- se JORDLO
VER (1985-86) Il, l. 

- endr. i - se BYGNINGSVESEN (1988-89) 
IV, 2; JORDLOVER (1987-88) Il, l. 

Konsesjonslovgivningen praktisering av - se 
JORDLOVER (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 2 
og3. 

Konsesjonsnektelse, revurdering av - se LAND
BRUK (1988-89) Ill, 10. 

Konsesjonsordning for personregistre - se PER
SONVERN (1986-87) IV, 2. 

Konsesjonssaker, klagefrist i- se JORDLOVER 
(1986-87) Ill, l. 
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- saksbehandling av -se JORDLOVER (1988-
89) Ill, 3. 

- vedr. Foss gård i Ullerøy - se JORDWVER 
(1988-89) Ill, l. 

Konsesjonssøknad for Nedre Sjølie i Rendalen, 
behandling av - se LANDBRUK (1986-87) 
Ill, 3. 

- i industrien, budsjett 1986 - se INDU
STRIUTBYGGING (1985-86) I, l. 

- under Næringsdepartementet, behandlet 
1989 - se INDUSTRIUTBYGGING (1988-
89) I, 3. 

Konsesjon, drift av lokale TV- selskap med - se 
KRINGKASTING (1987-88) Ill, l. 

- for Aftenpostens database - A-tekst - se 
PERSONVERN (1986-87) Il, l. 

- for flyruter- se LUITFART (1986-87) Il, 2. 
- for føring av Personkontrollregister ved 

klareringsmyndighet i sivil statlig forvalt
ning- se PERSONVERN (1986-87) Il, l. 

- for System for barnehelse og vaksinasjons
kontroll (Sysbarn) - se PERSONVERN 
(1986-87) Il, l. 

- for torskeoppdrett, behandlingstiden - se 
HAVBRUK (1988-89) Ill, 7. 

- med bomtrål til en utenlandsk statsborger
se FISKERIER (1988-89) Ill, 9 og 10. 

- på eiendommen Losby Bruk, Lørenskog, 
søknad om - se LANDBRUK (1988-89) Ill, 
12. 

Konservatorutdanning til kunst- og kulturhisto
riske museer- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Konsolideringsfondsordning for selvstendig næ
ringsdrivende- se SKATTELOVER (1987-
88) Ill, l . 

Konsolideringsfond, avsetningsordning for fis
kere og gardbrukere- se SKATTEWVER 
(1986-87) Ill, 2. 

- endring i lover om avsetning til - se SKAT
TELOVER (1985-86) IV, l; (1987-88) IV, 4. 

- for jordbruket, forslag fra Anders Talleraas 
-se REGJERINGEN OVERSENDT (1987-
88) I. 

- for næringsdrivende, endr. i lover- se BE
DRIITSBESKATNING (1988-89) IV, l. 

- for personlig næringsdrivende - se SKAT
TER (1987-88) Il, 4. 

- for personlig næringsdrivende uten lønns
utgifter, forslag fra Harald Synnes- se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1987-88) I. 

Konstitusjonell kontroll - se RIKSREVISJO
NEN. 

Konstitusjonelle forhold mellom den militære 
etterretningstjeneste og Stortinget - se 
STATSFORFATNING (1987-88) Ill, 2 og 3. 

Konstitusjonelle problemer ved Kronprinsessen 
som visepresident i Norges Røde Kors - se 
STATSFORFATNING (1987-88) Ill, l. 

Konstitusjonelle sider ved allierte flyforsterk
ninger- se STATSFORFATNING (1987-88) 
Il, 3. 

Konstitusjonelle spørsmål vedrørende COCOM
samarbeidet - se STATSFORFATNING 
(1987-88) Il, l. 

- forholdet mellom Regjering og Storting - se 
STATSFORFATNING (1986-87) IV, l. 

Konsulenttjenester, bruk av eksterne - se 
STATSFORVALTNING (1988-89) Il, 3. 

Konsumprisindeksen, beregningsgrunnlaget for 
-se PRISER (1986-87) Ill, 3; (1987-88) Ill, l. 

Kontinentalsokkelen, kartlegging, budsjett - se 
OLJEUTVINNING (1985-86) I, l; (1986-87) 
I, l; (1986-87) Il, 9; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 
2. 
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- lov om fordeling av utgifter til fjerning av 
innretninger på- se OLJE (1985-86) IV, l. 

- overdragelser på - se OWEUTVINNING 
(1986-87) IV, 4. 

- terroristhandlinger på - se STRAFFELOV
GIVNING (1988-89) IV, 5. 

- utbygging på- se OLJEUTVINNING (1986-
87) Ill, l. 

Kontraktørvirksomhet i byggebransjen - se 
BYGNINGSVESEN (1985-86) II, l; (1986-
87) Il, l; (1988-89) Ill, 4. 

- i bygningsfagene, Bindal kommunestyre 
sender uttalelse om, ref. S.tid. 2017 (21.1.87) 
og vedlagt protokollen. 

Kontroll- og varslingssystemet i Finnmark - se 
FORSVAR (1986-87) Il, 6. 

Kontrollkomite, kompetansekrav til medlem
mer av sparebankers- se BANKER (1988-
89) IV, 2. 

Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhets
tjenesten, forslag frå Kjellbjørg Lunde - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1985-86) I. 
forslag om- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987-88) Il, 5. 
årsberetninger- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET(1987-88) Il, 8; (1988-89) Il, l. 

Konvensjonell rustningskontroll, mandat for for
handlinger- se NEDRUSTNING (1988-89) 
II, l. 

Konvensjonell styrkereduksjon i Øst-Europa- se 
NEDRUSTNING (1988-89) Il, 4. 

Konvensjon om beskyttelse av kjæledyr - se 
EUROPARÅDET (1988-89) Il, 2. 

- om opprettelse av Det europeiske senter for 
middels-lange værvarsler - se TRAKTA
TER (1988-89) Il, 3. 

- om tilskuervold ved idrettsarrangementer -
se EUROPARÅDET (1988-89) Il, 2. 
om tortur- se EUROPARÅDET (1988-89) Il, 
2. 

Konvensjoner - se TRAKTATER. 
- ratifikasjon av - se TRAKTATER. 
Kopiering av industriprodukter - se ØKONO

MISK SAMARBEID (1988-89) Ill, 4. 
- ulovlig- se INDUSTRI (1986-87) Ill, 6. 
Komforsyningsloven, endr. i- se JORDBRUK 

(1987 -88) IV, l. 
Kornprisen, senking av- se LANDBRUK (1988-

89) Ill, 3. 
Korsæth, Knut, utvalgsleder - se LOKALFOR

VALTNING (1986-87) IV, l; (1987-88) IV, 2. 
Kortbaneflyplasser, flyrutetilbud ved - se 

LUITFART (1987-88) Ill, 11. 
- investeringstilskudd- se LUITFART(1987-

88) Il, 3; (1988-89) Il, 2. 
- kostnadsoverslag og an bud - se LUFT

FART (1988-89) Il, 5. 
Kortdistanseraketter, forhandlinger om - se 

ATOMVÅPEN (1988-89) Ill, 7. 
Kosmetikkavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-86) 

I, 3; (1985-86) Il, 4, (1986-87) I, 6; (1987-88) I, 
4; (1988-89) I, 3. 

Kostprisregulering- se SKATTER (1985-86) Il, 
l; (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, 
l. 

Krabberud-feltet, overdragelse til SIBO av - se 
STATSEIENDOMMER (1985-86) Il, 2. 

Kraby-gruppen, innstilling om børsklager - se 
AKSJER (1988-89) IV, 4. 

Kraftforsyningens sivilforsvar (KSF)- se ELEK
TRISITET (1985-86) IV, 2. 

Kraftforsyningsberedskap - se Beredskap, kraft
forsyning. 

Kraftkontrakter, nye - se ELEKTRISITET 
(1988-89) Il, 5. 
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Kraftleieavtale, heving av grensen for konse
sjonsfri- se ELEKTRISITET (1985-86) IV, 
3; (1986-87) IV, l. 

Kraftlinje gjennom Gaularvassdraget - se 
ELEKTRISITET (1987 -88) III, l. 

- ved Nyjordet - se ELEKTRISITET (1986-
87) Ill, 8 og 13. 

Kraftpriser, forhøyelse fra 1.5.86 - se ELEK
TRISITET (1985-86) I, l. 

- til ferrosilisiumverk i Mo i Rana - se 
KRAFTKREVENDE INDUSTRI (1988-89) 
Ill, l. 

- til den kraftkrevende industri - se KRAFT
KREVENDE INDUSTRI (1986-87) HI, l. 

- Norcem Sementfabrikk - se ELEKTRISI
TET (1987-88) Ill, 3. 

Krafttildeling - se ELEKTRISITET. 
Kraftutbygging, samfunnsmessig avkastning 

av investeringer i - se ELEKTRISITET 
(1986-87) III, 7. 

Kraftutveksling Norge-Finland - se ELEKTRI
SITET (1985-86) U, 4. 

Kraftverk - se ELEKTRISITET. 
Kragerøbanen, nedlegging - se JERNBANER 

(1987-88) U, 4. 
Kredittforeninger, endr. i skatteregler- se BAN

KER (1988-89) IV, l. 
- innføring av skatteplikt for - se BANKER 

(1985-86) IV, 2. 
Kredittforsikring, lov om forsikringsvirksom

het- se FORSIKRING (1987 -88) IV, 3 og 4. 
Kredittilsynet, behandling av Sparebanken 

Nord og Tromsø Sparebank- se BANKER 
(1988-89) U, 4. 

- budsjett- se BANKER (1985-86) l, l; (1985-
86) U, 7; (1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-
89) I, l. 

- dispensasjonsadgangen ved valg til kon
trollkomiteen- se BANKER (1988-89) HI, 6. 

- nye stillinger til -se BANKER (1985-86) U, 
5. 

- taushetsplikt- se BANKER (1988-89) Ill, 11. 
- utvidelse av rett til å innhente opplysninger 

-se BANKER (1987-88) IV, 3. 
- virksomhet - se KREDITTPOLITIKK 

(1987-88) U, l; (1988-89) Il, l og 2. 
- vurdering av Kreditkassens medvirkning i 

en konkurs - se BANKER (1988-89) Ill, 5. 
Kredittinstitusjoner, forslag fra Anders Taller

aas om adgang til å ta opp ansvarlig låneka
pital - se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1988-89) I. 

- lånebetingelser i - se BANKER (1986-87) 
Ill, 2. 

Kredittkassen, medvirkning i konkursen i Bo
bygg AlS i Lørenskog - se BANKER (1988-
89) Ill, 5. 

Kredittkjøpsloven, Prisdirektoratets kontroll 
etter - se PRISER (1988-89) U, 2. 

Kredittloven, endr. i - se KREDITTPOLITIKK 
(1985-86) IV, l; (1987-88) IV, l. 

Kredittmeldingen - se KREDITTPOLITIKK 
(1985-86) U, l; (1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, l; 
(1988-89) U, l og 2. 

Kredittopplysningsvirksomhet, konsesjon for -
se PERSONVERN (1986-87) U, 2. 

- personvern ved - se BANKER (1987 -88) Ill, 
2. 
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Kreftfare ved formaldehyd og trikloretylen - se 
MIWØVERN (1985-86) Ill, l. 

Kreftfaremerking av stoffet formaldehyd - se 
MIWØVERN (1986-87) III, l. 

Kreftregisteret, budsjett - se SYKDOMMER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Kreftsenteret Mesnali, ombygging og rehabili
tering- se HELSEINSTITUSJONER (1988-
89) I, l. 

- utbygging av - se SYKEHUS (1987 -88) Ill, 
28. 

- utgiftene til istandsetting - se SYKEHUS 
(1988-89) Ul, 12. 

Krengeprøver for ferger- se SJØFART (1985-86) 
I, l. 

Kreta, opphold for kriminelt belastet ungdom -
se KRIMINALOMSORG (1986-87) Ill, 2. 

Krigsinvalideforbundet - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1987-88) U, 3. 

Krigsinvalidehjemmet Bæreia, tilskott til - se 
MILITÆRT PERSONELL (1986-87) Il, 3. 

Krigsleketøy, salg av- se RETTSVESEN (1986-
87) Ul, 4. 

Krigsminnesmerke, Falstadskogen som - se 
KULTURVERN (1988-89) III, 6. 

Krigspensjoner- se MILITÆRT PERSONELL 
(1985-86) IV, l. 

·- ekstraerstatning til krigsseilere - se TRYG
DER (1988-89) IV, 8. 

- endr. budsjett 1988- se MILITÆRT PER
SONELL (1988-89) U, l; TRYGDER (1988-
89) U, 2. 

- etterregulering - se TRYGDER (1986-87) 
Ill, 18; (1987-88) Il, 3. 

- for militære,- se MILITÆRT PERSONELL 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, 2; (1986-87) IV, l; 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2; TRYGDER 
(1986-87) U, 3. 

- for sivile - se TRYGDER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1986-87) IV, 4; (1987-88) I, l og 
2; (1988-89) I, 2. 

- kompensasjon for etterslep - se TRYGDER 
(1987-88) U, l, (1987-88) IV, l. 

- politisk kartlegging ved - se TRYGDER 
(1986-87) III, 6. 

- til krigsdeltakere - se TRYGDER (1986-87) 
Ill, 8. 

Krigspensjoneringslover, endr. i- se TRYGDER 
(1988-89) IV, 5. 

- henvisning til folketrygdloven for visse be
stemmelser- se TRYGDER (1987-88) IV, 4. 

Krigspensjonister, engangserstatning til alle -
se TRYGDER (1988-89) Ill, 8. 

Krigspensjonssaker, handsaming av - se TRYG
DER (1986-87) Ill, 3. 

Krigsseilere, dekorasjoner til - se HANDELS
FLÅTEN (1986-87) Ill, 4. 

- ekstraerstatning - se TRYGDER (1988-89) 
IV, 8. 

Krigsskadeforsikring for norske hvalfangstsku
ter- se FORSIKRING (1987-88) Ill, l. 

Krigsskadepensjon, saksbehandlingen ved - se 
TRYGDER (1987-88) Ul, 15. 

Krigsskolen, krav til eksamensvitnemål for 
kvinner - se MILITÆRT PERSONELL 
(1987 -88) III, 5. 

Krigsteneste, honnør til sivile med - se FOR
SVARET (1985-86) III, 3. 

Kriminaliteten, politikamrenes planlegging av 
innsats mot- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1988-89) Ill, 13. 
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Kriminalomsorg i anstalt, budsjett 1987 - se 
KRIMINALOMSORG (1986-87) I, l. 

Kriminalomsorg i frihet, budsjett 1987- se KRI
MINALOMSORG (1986-87) I, l. 

Kriminelle, offentliggjØrelse av Oslo politikam
mers liste over- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) Ill, 15. 
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Kronprinsessen som visepresident i Norges Rø
de Kors, konstitusjonelle problemer ved -
se STATSFORFATNING (1987 -88) Ill, l. 

Kroppsøving, karaktersetting i - se GRUNN
SKOLEN (1985-86) Ill, 5. 

Krybbedød, forskning på - se FAMILIE (1987-
88) Ill, 3; (1988-89) Ill, 3 og 6. 

Krysserraketter, opprustning med sjøbaserte -
se ATOMVÅPEN (1988-89) III, 2. 

KRINGKASTING ........................ 318 
Krøderbanen, museumsjernbane- se JERNBA

NE (1986-87) Il, 5. 

Kringkastingsavgift- se NORSK RIKSKRING
KASTING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Kringkastingsloven, endr. i- se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1986-87) IV, l. 

Kringkastingsnemnda, hjemler vedr. kabelsen
dinger- se KRINGKASTING (1987-88) IV, 
5. 

Kringkastingsrådet- se NORSK RIKSKRING
KASTING (1985-86) Il, l. 

- suppleringsvalg- se NORSK RIKSKRING
KASTING (1987-88) Il, l. 

Kringkastingssjefstillingen, anset telsesmyndig
het for - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1988-89) IV, l. 

Kringkastingssjef, mistillit mot statsråden for 
utnevnelse av - se NORSK RIKSKRING
KASTING (1988-89) Il, 2. 

- ordningen for utnevnelse av - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1988-89) Il, l. 

Krisesentre i Østfold, fordeling av bevilgninger 
-se SOSIALVESEN (1987-88) III, 2. 

- omlegging av tilskudd til- se SOSIALVE-
SEN ( 1987 -88) Ill, 6. 

- samordning av forskjellige typer - se SOSI
ALVESEN (1988-89) I, l. 

- tilskudd til - se SOSIALVESEN (1987-88) 
li, 3. 

- økonomiske vanskeligheter for - se SOSI
ALVESEN (1987-88) III, 10. 

Krisetiltak for mishandlede kvinner - se SOSI
ALVESEN (1987 -88) Il, 3. 

Kristensen, Monica, støtte til sydpolekspedi
sjon - se POLAROMRÅDENE (1986-87) Il, 
l. 

Kristiansand Elektrisitetsverk, tillatelse til er
verv av fall og utbygging av Hekni kraft
verk i Otra - se ELEKTRISITET (1988-89) 
Il, 3. 

Kristiansand museum - se KULTURVERN 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Kristiansand symfoniorkester - se KUNST 
(1985-86) I, 2. 

Kristiansand yrkesskole, rektor på åremål ved -
se VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) 
Ill, 7. 

Kristiansund, drifts- og basefunksjoner for 
Draugen- og Heidrunfeltene - se OLJEUT
VINNING (1988-89) I, 3. 

Kristiansund bystyre sender uttalelse om ar
beidsledigheten i N ordmørs-distriktet, ref. 
S.tid. 3068 (26.4.88) og vedlagt protokollen. 

Kristiansund og Frei, fastlandsforbindelse, en
dring av garantisammensetningen for låne
opptak- se VEGVESEN (1987-88) Il, 9. 

Kristne for prøvestans, opprop fra, ref. S.tid. 290 
(28.10.86), og sendt Regjeringen. 

Kronenedskriving - se devaluering. 
Kronos Titan AlS, lagring av avfallssyre - se 

FORURENSNING (1986-87) Ill, 23. 
Kronprinsen, budsjett- se KONGEN (1985-86) 

I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Kråkvåg i Ørland, kanonstilling - se FORSVAR 
(1986-87) Ill, 4. 

KSSE-prosessen- se NATO (POLITISKE SPM) 
(1988-89) Il, 3; UTENRIKSSAKER (1985-
86) Il, 3; (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l. 

- 1987 om menneskerettighetsspørsmål - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Il, 3. 

- møte i Bern 1986- se NATO (POLITISKE 
SPM) (1987-88) Il, 2. 

- møter i Ottawa og Budapest 1985- se NATO 
(POLITISKE SPM) (1986-87) Il, 3. 

- sluttdokument 1989 - se UTENRIKSSA
KER (1988-89) Il, 4. 

Kulien, Aasmund, tidl. stortingsrepr., minneta
le over, S.tid. 397 (26.10.88). 

Kulingvarsler over kystradiostasjoner, gebyr 
på- se SÆRAVGIFTER (1986-87) Ill, 2. 

Kull- og stålavtalen, EF, tollavvikling overfor 
Spania - se ØKONOMISK SAMARBEID 
(1988-89) Il, 4. 

Kulltangen bru, Porsgrunn - se VEGVESEN 
(1987 -88) Il, 12. 

KULTUR ................................ 322 

Kultur- og vitenskapsdepartementet, budsjett -
se DEPARTEMENTER (1985-86) I, 11; 
(1986-87) I, 9; (1987-88) I, 11; (1988-89) I, 13. 

Kulturbygg, budsjett - se KULTUR ( 1987 -88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

Kulturelt samarbeid i Norden - se NORDISK 
SAMARBEID. 

Kulturelt samarbeid med utlandet - se INTER
NASJONALT SAMARBEID. 

Kulturformål utenlands, budsjett - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Kulturhusprosjektet i Bergen - se KULTUR 
(1987-88) I, l. 

Kulturlov, behovet for en- se KULTUR (1985-
86) Ill, l. 

- forslag fra Ragnhild Queseth Haarstad om å 
utarbeide forslag til - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) I. 

Kulturminneloven, endr. i- se BYGNINGSVE
SEN (1988-89) IV, 2. 

Kulturminnetiltak, budsjett - se KULTUR
VERN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
l, l; (1988-89) I, l. 

Kulturminnevernet, organisasjonsspørsmål - se 
KULTURVERN (1987 -88) Il, l. 

Kulturpriser, skattefritak for - se SKATTELO
VER (1985-86) IV, 13. 

Kulturutøvere, permisjonsregler for - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1986-87) 
Ill, 7. 

KULTURVERN .......................... 325 

Kunnskapspolitikk, melding om - se UTDAN
NING (1988-89) Il, 4. 
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KUNST ................................. 328 Kvinnekonferansen «Nordisk Forum» - se LI
KESTILLING (1987 -88) Ill, 13. 

Kunstakademier, budsjett - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Kunstakademiet i Trondheim- se KUNST (1985-
86) I, 2; (1986-87) I, 2. 

- statlig overtakelse av lokalene ved - se 
HØGSKOLER (1985-86) Ill, 6. 

Kunstgjødsel, prisregulering - se PRISER 
(1988-89) Il, 2. 

- prisøkning på- se NORSK HYDRO (1985-
86) Ill, l. 

Kunsthåndverk, budsjett- se KUNST (1985-86) 
I, 2; (1986-87) I, 2; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

Kunsthåndverksskoler, budsjett- se HØGSKO
LER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

Kunstig befruktning, lov om - se SVANGER
SKAP (1986-87) IV, 2. 

- ved offentlige sykehus, egenandeler for - se 
SVANGERSKAP (1988-89) Ill, 7. 

Kunstig inseminasjon - se SVANGERSKAP 
(1985-86) nr, l; (1985-86) rv, 1 og 2. 

Kunstnerstipend, budsjett - se KUNST (1985-
86) l, 2; (1986-87) l, 2; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Kunstnerutdanning- se HØG RE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Kunstsentre, statsstøtte til regionale - se 
KUNST (1988-89) I, l. 

Kunstverk, avgiftsfritak ved omsetning av - se 
MERVERDIAVGIFT (1985-86) IV, l. 

Kurbad, busjett 1989- se HELSEVESEN (1988-
89) I, l. 

- forslag fra Carl I. Hagen om justering av re
fusjonssatsene for - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1986-87) I. 

Kurdere, iranske giftgassangrep mot - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 14. 

Kurdistan, Iraks bruk av nervegass i - se IN
TERNASJONAL RETT (1987-88) Ill, l. 

Kurdøgn, betaling for kjøp av - se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) Il, 5. 

Kvalsundforbindelsen i Troms- se VEGVESEN 
(1985-86) Il, 9. 

Kvam, Gundla, naturalisering - se INNVAN
DRERE (1987-88) Il, 5. 

Kvam, Oddvar, Trondheim- se BILLIGHETS
ERSTATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Kvamme, Torstein, tidl. stortingsrepr., minneta
le ved hans død, S.tid. 36-37 (14.10.1985). 

Kvamme-utvalget- se HELSEVESEN (1985-86) 
I, l. 

Kvam og Samnager kommune, ønske om tun
nel til Liaros- se VEGVESEN (1987-88) Ill, 
4. 

Kvigne, Leif, henvendelse om riksrett, ref. 
O. tid. 246 (9.4.87) og vedtatt henlagt. 

Kvikksølvbeising av såkorn - se LANDBRUK 
(1988-89) Ill, 15. 

K vikksølvforurensning fra Norsk Hydro - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 7. 

Kvinneandelen i utvalg m.m. 
- se DEPARTEMENTER (1985-86) Il, 4 og 7; 

(1986-87) Il, 6. 
Kvinnediskriminering i bruk av Skattedirektora

tets blanketter - se LIKESTILLING (1985-
86) Ill, 4. 

Kvinneflukt fra folkevalgte verv - se LIKE
STILLING (1986-87) Ill, 7. 

Kvinneforskning- se VITENSKAP (1985-86) l. 
2. 

K vinneforskningssekretariatet - se VITEN
SKAP (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

Kvinnehuset i Oslo, sikring av fortsatt drift- se 
LIKESTILLING (1988-89) Ill, 3. 
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Kvinnekonsulenter ved fylkesarbeidskontore
ne, stillingsinstruksen for - se LIKESTIL 
LING (1988-89) Ill, 7. 

K vinnemisbandling, midler til Kirkerådets 
handlingsplan om - se FAMILIE (1985-86) 
Ill, 2. 
påtaleregler ved - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987 -88) IV, 2. 

Kvinner, arbeidsplassar for- se SYSSELSET
TING (1985-86) Ill, 7. 

- i Forsvaret, rettigheter for- se MILITÆRT 
PERSONELL (1985-86) Ill, 4. 

Kvinner i lederposisjoner i skoleverket - se LI
KESTILLING (1986-87) Ill, 3. 

Kvinnerettet bistand- se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 5 og 6; (1987-88) Il, 4. 

- norsk strategi for - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) Il, 8. 

Kvinnerett, professorat i - se UNIVERSITET 
(1986-87) nr, 5. 

Kvinnetiåret, verdenskonferansen om- se LI
KESTILLING (1986-87) Il, l. 

Kvinneuniversitetet i Løten, budsjett- se VOK
SENOPPLÆRING (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l, (1988-89) I, l. 

Kvinneyrkers status, heving av- se LIKESTIL 
LING (1986-87) Ill, 5. 

Kvinnherad vidaregåande skule, studiekompe
tanse for elevar ved - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1985-86) Ill, l. 

Kvitsøy, losformidlingstjenesten på - se SIK
KERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, 8. 

Kværner Industrier, Elkems forsøk på overta
kelse av - se INDUSTRI (1986-87) Ill, 2. 

Kværner-konsernet, kjøp av skipsverftet Govan 
i Glasgow- se INDUSTRI (1987-88) Ill, 11. 

Kyllingproduksjon i Valle kommune- se HUS
DYRBRUK (1985-86) Ill, 3. 

Kystadministrasjonen, budsjett - se SJØFART 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 2; 
(1988-89) I, l. 

Kystbefolkningen, vanskelig Økonomisk situa
sjon for- se FISKERE (1988-89) Ill, 6. 
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Kystfiskeflåten, gjeldskrise for - se FISKERI
ER (1985-86) Ill, 17. 

Kystfiskerne, oppheving av fiskestoppen - se 
FISKERIREGULERING (1988-89) Ill, 3. 

Kystflåten i Finnmark, fiskeriministerens utta
lelser om- se FISKERIER (1987-88) Ill, 14. 

- likviditetslån til - se FISKERIER (1987 -88) 
Il, 8 og Ill, 13. 
tiltak for å opprettholde - se FISKERIER 
(1987-88) Ill, 12. 

Kystgebyr, budsjett - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, 
l. 

- nivået på - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1986-87) Ill, 4 og 6. 

- nytt system for - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1988-89) IV, l. 

Kysthospitalet Stavern- se SYKEHUS (1987 -88) 
Il, 8. 

- budsjett 1988- se SYKEHUS (1987-88) I, l. 
- overdragelse til Vestfold kommune- se SY-

KEHUS (1988-89) I, l. 
Kystkommunenes situasjon, tiltak for å lette- se 

KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) Ill, 
6. 

Kystoppsynsmyndighetene i Norge og Sverige, 
samarbeid mellom- se FORSVAR (1986-87) 
Ill, l. 
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Kystradiostasjoner, automatisering av- se SIK
KERHET TIL SJØS (1986-87) Ill, 8; (1988-
89) Ill, 6. 

- forslag om fortsatt drift (ikke-beh.)- se SIK
KERHET TIL SJØS (1988-89) Il, 4. 

- i Nord-Norge - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1986-87) Ill, 9. 

- nedlegging av - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1987 -88) Ill, l. 

Kystradiotjenesten, organisering og effektivise
ring- se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) 
Il, 3. 

Kystsel, forvaltningsplan for - se FANGST 
(1986-87) Ill, l. 

Kystvakten, budsjett- se FORSVAR (1985-86) I, 
l; (1986-87) I, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

- hjemmel for bortvisning av fiskefartøy - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 15. 

- nyanskaffelser- se FORSVAR (1986-87) Il, 
l. 

- redusert bevilgning til- se FORSVAR (1985-
86) Il, 4. 

- vedlikehold av helikoptere - se FORSVAR 
(1987-88) Ill, 14. 

Kystverket, rammeavtale mellom Redningssel
skapet og - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1986-87) Il, l. 

Kystøkologi i Nord-Norge, plassering av sekre
tariatet i Tromsø - se VITENSKAP (1988-
89) Ill, 3. 

- representasjonen i rammeplanutvalet for 
forskningsprosjektet - se VITENSKAP 
(1988-89) Ill, 2. 

Københavngt. 10 i Oslo, overdragelse av leiebo
erinnskudd - se STATSEIENDOMMER 
(1985-86) Il, 2. 

Køfri avgiftssystem ved Fjellinjen i Oslo - se 
VEGVESEN (1988-89) Ill, 9. 

Korner, Per, sogneprest - se DEN NORSKE 
KIRKE (1986-87) Ill, 2, 3 og 7. 

Kåring av avlshingster, lov om - se HUSDYR
BRUK (1988-89) IV, l. 

Laboratorie/røntgeninstitutter, ressursbruken i 
private - se HELSEINSTITUSJONER 
(1988-89) I, l. 

Lagmannsrettene, budsjett - se DOMSTOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1987 - se DOMSTOLER 
(1987-88) Il, l. 

- bruk av meddomsrett ved 2. gangs behand
ling- se DOMSTOLER (1988-89) IV, 3. 

Lagtingsanmerkning - se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) IV, 2. 

- se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) IV, 
2. 

- se DOMSTOLER (1988-89) IV, 2. 
- se SJØFOLK (1988-89) IV, 3. 
- se SKATTEFRADRAG (1988-89) IV, 4. 
- se SKATTELOVER (1987-88) IV, l. 
- se STATSADMINISTRASJON (1988-89) IV, 

l. 
- se SYSSELSETTING (1988-89) IV, 3. 
- se TRYGDER (1988-89) IV, 2. 
- se UNIVERSITET (1988-89) IV, l. 
Lagiies metode, grunnlovfesting av - se VALG 

(1987 -88) Il, 2. 
Laks, drivgarnfiske etter - se FISKERIER 

(1985-86) Ill, 18; (1986-87) Ill, l, 2 - NTH
forskning om veksthormongenet i - se VI
TENSKAP (1987 -88) Ill, 12. 

- tiltak for villaksstammen - se NATUR
VERN (1988-89) Ill, 11. 

Laksefiske, forbud mot bruk av drivgarn - se 
FISKERIREGULERING (1988-89) Ill, l . 
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- regulering av- se NATURVERN (1988-89) 
Ill, 19. 

Lakseloven, endr. i - se FISKERIREGULE
RING (1987 -88) IV, l. Il, 5. 

Lakselv, kurssenter drevet av KUD ved Skole
direktøren i Finnmark - se REISELIVS
NÆRING (1988-89) Ill, 4. 

Lakseoppdrett, konsesjonsbestemmeler for- se 
HAVBRUK (1985-86) Ill, 10. 

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris, tiltak mot 
- se HAVBRUK (1987-88) Ill, 3; NATUR
VERN (1985-86) I, l; (1985-86) III, 3; (1986-
87) Il, 2; (1988-89) 

Laksestammer, fare for arvemessig svekking 
av, pga. rømt oppdrettslaks - se NATUR
VERN (1987-88) Ill, 10. og 6. 

- genetiske forstyrrelser på - se NATUR
VERN (1987 -88) Ill, 5. 

Laksevåg, tilsetting i prestevikariat i- se DEN 
NORSKE KIRKE (1986-87) Ill, l. 

LANDBRUK ............................ 333 

Landbrukets utbyggingsfond, endr. i vedtektene 
-se LANDBRUK (1987-88) Il, 2. 

- virksomheten i - se LANDBRUK (1985-86) 
Il, 4. 

Landbrukets utviklingsfond, finansiering gjen
nom- se LANDBRUK (1988-89) Il, l. 

Landbruksbanken- se Statens Landbruksbank. 
Landbruksbankloven, endr. i- se LANDBRUK 

(1986-87) IV, 3. 
Landbruksdepartementet, budsjett- se DEPAR

TEMENTER (1985-86) I, 4; (1985-86) 5; 
(1986-87) l, 4; (1987-88) l, 3; (1988-89) I, 3. 

- endr. budsjett 1987 - se DEPARTEMEN
TER (1987-88) Il, 2. 

Landbrukseiendomar, oppmålingskostnader 
for- se JORDBRUK (1988-89) Ill, 4. 

- statens forkjØpsrett etter konsesjonslova -
se JORDLOVER (1987-88) Il, l. 

Landbruksetatene, budsjett 1989 - se LAND
BRUK (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. i forbindelse med algeinvasjo
nen 1988- se MILJØVERN (1988-89) Il, 9. 

Landbruksfagskolene, endr. i lov om - se 
LANDBRUK (1987-88) IV, l. 

- oppheving av lov om - se LANDBRUK 
(1988-89) IV, 2. 

- plass i skolesystemet - se LANDBRUK 
(1987-88) Il, 5. 

Landbruksforurensning, tiltak mot - se FOR
URENSNING (1985-86) Il, l. 

Landbrukshøgskolen- se Norges landbrukshøg
skole. 

Landbrukskontoret for Sandefjord og Stokke, 
plassering av - se LANDBRUK (1988-89) 
Ill, 7. 

Landbruksnemnder- se LANDBRUK (1985-86) 
Ill, 13. 

- tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse i - se 
LANDBRUK (1985-86) III, 15. 

Landbruksopplæring, budsjett - se LAND
BRUK (1985-86) l, l; (1986-87) I, l. 
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Landbrukssamvirket, sentralisering innen - se 
LANDBRUK (1987-88) Il, 4. 

Landbruksskolene, nedlegging av - se LAND
BRUK (1988-89) Ill, 5. 



- tilleggsbev. 1985 -se LANDBRUK (1985-86) 
Il, 2. 

Landbruksteknisk institutt, budsjett - se 
LANDBRUK (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Landbrukstelling, iverksettelse av - se STATS
ADMINISTRASJON (1988-89) I, 2. 

Landbruksutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Landekspressen, bussalternativ ved nedleggel
se av Valdresbanen - se JERNBANER 
(1988-89) Ill, 7. 

Landsbanken AlS, representantskapsvalg - se 
BANKER (1985-86) Il, 4; (1987-88) Il, 11. 

- suppleringsvalg til representantskapet - se 
BANKER (1988-89) Il, 2. 

Landsforeningen for Elektrokjemisk og Elektro
metallurgisk Industri, brev fra - se KRAFT
KREVENDE INDUSTRI (1987 -88) li, l. 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), 
hjerteklinikk på Feiring - se HELSEVE
SEN (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Landskapsvernområde på Tjøme- se NATUR
VERN (1987-88) Ill, 16. 

Landskogtaksering, avdeling for, omorganise
ring- se LANDBRUK (1987-88) I, l. 

Landslaget for lokalaviser, representasjon i ut
valg- se DEPARTEMENTER (1987-88) Ill, 
7. 

Landslinjer, budsjett 1988- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1987-88) I, l. 

- i verneverdige fag, overføring til fylkes
kommunene- se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1986-87) Ill, 20. 

Landsorganisasjonen i Norge, sender henstilling 
vedrørende møter i Tyrkia - se EUROPA
RÅDET (1985-86) Il, 2. 

Langbølgesender i Nord-Troms - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1985-86) Ill, 2. 

- på Vanna i Troms - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1987-88) Ill, l. 

Langfonn» Mfi, innfrielse av garantiansvar- se 
SJØFART (1985-86) Il, 2. 

Langnes lufthavn, Tromsø, militarisering av - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 16. 

Langstenkontraktene- se VERFTSINDUSTRI 
(1986-87) Il, 2. 

Langtidsledige med alvorlig psykiske lidelser -
se SYSSELSETTING (1988-89) HI, 36. 

Langtidsledigheten, forslag om tiltak mot - se 
SYSSELSETTING (1986-87) li, l. 

Langtidsplan for Forsvaret 1989-93 - se FOR
SVAR (1987-88) lii, 29; (1988-89) Il, 4. 

- for det sivile beredskap 1990-93- se SIVIL 
FORSVAR (1988-89) Il, l. 

Langtidsprogrammet 1986-1989 - se REGJE
RINGEN (1985-86) Il, 9 og 10. 

- 1990-1993- se REGJERINGEN (1988-89) II, 
11. 

Langtidssykemeldte, rutiner for oppfølging - se 
TRYGDER (1987-88) IV, 3. 

Langtransportnæringa, den ukontrollerte - se 
TRAFIKKSIKKERHET (1985-86) III, 2. 

Larsen, Sigmund, generaldirektør, pensjon frå 
statskassa- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1987-88) Il, 7. 

Larsgaard, Godtfred, kaptein - se KLAG ER TIL 
STORTINGET (1985-86) li, 5. 

Larvik, kommunesammenslutning - se KOM
MUNER (1986-87) Il, 3. 

Lastebiler, konkurranseforhold på Nordkalot
ten for norske og finske - se NORDISK 
SAMARBEID (1987-88) Ill, 4. 

Latin-Amerika, endr. i avtale om Det norske ut
viklingsfond for- se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) li, 9. 
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- flyktningehjelp - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) li, 2. 

Laurila, Arild, Bugøynes - se BILLIGHETS
ERSTATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Lavalder, heving av den kriminelle - se 
STRAFFELOVGIVNING (1986-87) IV, l; 
(1988-89) II, l; (1988-89) IV, 4. 

Lavspenningspolitikk i nordområdene - se 
FORSVAR (1986-87) li, 2. 

Leasing- selskaper, rentenivået i - se KRE
DITTPOLITIKK (1988-89) III, 4. 

Lederstillinger i staten, bruk av headhunter-by
råer til - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1988-89) Ill, 2. 

Legebemanning i luftambulansetjenesten - se 
HELSEVESEN (1988-89) I, 2; (1988-89) li, 3. 

Legedekning- se HELSEPERSONELL (1986-
87) nr, 12 og 13. 

- i Nord-Norge - se HELSEPERSONELL 
(1986-87) III, 2 og 11; (1987-88) III, 6 og 7. 

- i utkantkommuner i Sør-Trøndelag - se 
HELSEPERSONELL (1987 -88) III, 10. 

- refusjon for merutgifter - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1987-88) III, l. 

Legeforeningen - se Den norske lægeforening. 
Legehjelp, budsjett 1989 - se HELSEVESEN 

(1988-89) I, l. 
- endr. budsjett 1988 - se HELSEVESEN 

(1988-89) II, 4. 
Legeloven, endr. i- se RETTSVESEN (1987-88) 

IV, l. 
Legemiddelansvar i produktansvarsloven - se 

HELSEVESEN (1988-89) IV, 2. 
Legemiddelforskning, et institutt for anvendt -

se UNIVERSITET (1986-87) lii, 6. 
Legemiddelkontrollen - se Statens legemiddel

kontroll. 
Legemiddelloven, endr. i - se HELSEVESEN 

(1988-89) IV, 4. 
Legemidler, endr. budsjett - se HELSEVESEN 

(1988-89) li, 4 og 17. 
- Nasjonal helseplan - se HELSEVESEN 

(1988-89) li, 11. 
- Norsk Medisinaldepots enerett til salg - se 

HELSEVESEN (1988-89) Il, 16. 
- refusjon, forskrifter - se HELSEVESEN 

(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
- rundskriv om å foreskrive det billigste sy

nonympreparat- se HELSEVESEN (1986-
87) III, 23. 

Leger, avtale om driftstilskudd og takster - se 
HELSEPERSONELL (1987-88) li, 10; 
(1988-89) Il, 2; HELSEVESEN (1985-86) li; 
4; (1987 -88) Il, 4. 

- godskriving av verneplikt som spesialut
dannelse- se HELSEPERSONELL (1988-
89) III, 4. 

- informasjonsplikt om feilbehandling av pa
sienter- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 8. 

- midlertidig lov om stillingsstopp for - se 
HELSEPERSONELL (1987-88) IV, 2; (1988-
89) nr, 8; (1988-89) rv, 1. 

- retningslinjer ved foreskrivelse av medika
menter til narkomane - se HELSEPERSO
NELL (1987 -88) Ill, 3. 

- stillingsstoppen og tilbudet til astma- og al
lergipasienter - se HELSEPERSONELL 
(1988-89) III, 11. 

Legereguleringslov - se HELSEPERSONELL 
(1986-87) lii, 14. 

- for den nordlige landsdel - se HELSEPER
SONELL (1986-87) III, 5. 

Legespesialister, henvisning av pasienter til pri
vat praksis - se HELSEPERSONELL 
(1985-86) III, l. 



Stikkordregister 

- takstene for privatpraktiserende, forslag fra 
Annelise Høegh - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) l. 

Legestillinger i Finnmark, ubesatte - se HEL
SEPERSONELL (1987-88) Ill, 2. 

- ved fylkeskommunale sykehus, opprettelse 
av- se SYKEHUS (1985-86) Ill, 2. 

Legestudenter, flytteutgifter for - se HELSE
PERSONELL (1987-88) Ill, 16. 

Legestudentundervisning ved Sentralsykehuset i 
Akershus, opphØr av statstilskott til - se 
HØGRE UTDANNING (1986-87) l, 2. 

Legetjenesten offshore - se HELSEVESEN 
(1985-86) Ill, 5. 

Legitimasjon, anbefaling fra politimesteren i 
Oslo til innvandrere om bruk av - se INN
VANDRERE (1986-87) Ill, 16. 

Leieboere, rettsvern ved oppsigelse - se BO
LIGBYGGING (1988-89) IV, l. 

Leiesoldater i Nicaragua, verving av nordmenn 
som - se STRAFFELOVGIVNING (1985-
86) Ill, l. 

Leiravassdraget- se VANNKRAFT (1985-86) Il, 
2. 

Leira, vern av området langs - se NATUR
VERN (1987-88) Ill, 6. 

Leirelva, vern av området rundt deltaet- seNA
TURVERN (1988-89) Ill, 15. 

Leirskolelærere, tilskott til lønn 1989 - se 
GRUNNSKOLE (1988-89) I, l. 

- tilskudd til lønn, endr. budsjett 1988 - se 
GRUNNSKOLE (1988-89) Il, l. 

Leka i Nord-Trøndelag, ubesatt herredsagro
nomstilling- se JORDBRUK (1987-88) Ill, 
2. 

Lekfolk, ordinering til prestetjeneste- se DEN 
NORSKE KIRKE (1988-89) Ill, 3. 

Leknes og Bodø, konsesjonsavslag på ferge
drift- se FERGER (1987-88) Ill, 4 og 5. 

Lensmannsdistrikt, Hemsedal som eget - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) 
Ill, 10. 

- prinsipper for regulering av- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 23. 

Lensmannsetaten, budsjett- se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1985-86) l, l; (1986-87) 
l, l; (1986-87) Il, 4; (1987-88) I, l; (1988-89) l, 
l. 

- budsjettmessige konsekvenser av arbeids
tidsreform- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987-88) Il, 3. 

- edb i- se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987-88) Ill, 18; (1988-89) Il, 5. 

- endr. budsjett - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 2; 
(1988-89) Il, 2. 
flere UP-patruljer - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 21. 

- i Finnmark, bemanningssituasjonen - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-
87) Ill, 27. 

Lensmannskontoral.bidragsinnkrevjing ved - se 
POLITI OG PaTALEMYNDIGHET (1985-
86) Ill, l. 

- restanser på bidragsinnkreving- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 6. 

Lensmannskontoret i Finnøy, styrking av be
manningen ved - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1988-89) Ill, 27. 

Lensmannsloven, endr. i- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1985-86) IV, l. 

Lensmenn, bruk av tid til namsmannsarbeid -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1988-89) Ill, 19. 

-852-

- i Aust-Agder, nedskjæring av årets budsjet
ter- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1987 -88) Ill, 26. 

Lesepliktavtalen, praktisering ved Emma Hjort 
skole - se LÆRERE (1988-89) Ill, 6. 

Leteboring på Tromsøflaket- se OLJEUTVIN
NING (1985-86) Ill, 5. 

Letevirksomheten på kontinentalsokkelen - se 
OLJEUTVINNING (1986-87) Il, 5. 

Levanger lærerhøgskole, tilsetting av ny rektor -
se HØGSKOLER (1986-87) Ill, 3. 

Lian, Edvin Bjørn, kaptein- se KLAGER TIL 
STORTINGET (1985-86) Il, 3. 

Liaros, Kvam og Samnanger kommunes ønske 
om tunnel til - se VEG VESEN (1987 -88) Ill, 
4. 

Libanon, den syrisk/iranske infiltrasjon i - se 
UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 21. 

- FN-styrken i, budsjett- se FN-STYRKENE 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- Forsvarets erstatningsansvar ved skader 
påført soldater i - se FORSVAR (1987-88) 
Ill, 16. 

- Horten formannskap sender henstilling om 
å sikre forsyninger til flyktningeleirene - se 
FN (1986-87) Il, 5. 

- løsepenger til kidnappere i - se UTEN
RIKS SAKER (1987 -88) Ill, 14. 

- samarbeid med PLO ved kidnappingssak i 
-se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 13. 

- Syrias okkupasjon i - se UTENRIKSSA-
KER (1988-89) Ill, 26. 

- økonomiske misligheter ved UNRWA ved 
kidnappingssaken i - se UTENRIKSSA
KER (1987 -88) Ill, 15. 

Libya, produksjon av kjemiske våpen - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 21. 

Lie, Oddvar S., ekspedisjonssjef, pensjon - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) Il, 3. 

Lied, Finn, utvalgsleder - se VITENSKAP 
(1986-87) Il, 3. 

Lifjellområdet - se VANNKRAFT (1985-86) Il, 
2. 

Ligningskontorene, bev. til datasystemer - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) I, 
l. 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. I, l; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett- se SKATTEADMINISTRA
SJON (1987 -88) 11, l; (1988-89) Il, l. 

- foreldelsesfrist ved feilutregning - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) Ill, 
2. 

- ligning av etterskuddspliktige, konstitusjo
nelle antegnelser 1987- se SKATTEADMI
NISTRASJON (1988-89) Il, 3. 

- utskifting av telefonsentral ved Oslo lig
ningskontor - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1988-89) Il, 4. 

Ligningsloven, endr. i - se SKATTEADMINI
STRASJON (1985-86) IV, l og 4; (1986-87) 
IV; 2, 3 og 4; (1987-88) IV, I, 2, 3 og 4; (1988-
89) IV, l og 2; SKATTELOVER (1987-88) IV, 
8. 

- samordning av begrepsbruk og behand
lingsregler etter skatteloven med - se 
SKATTELOVER ( 1988-89) IV, 6. 

Ligningspraksis for skogeiere, skattlegging av 
skoghusvære - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1987-88) Ill, 4. 

Likelønn i staten - se STATENS LØNNSPOLI
TIKK (1985-86) Ill, l. 
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LIKESTILLING ......................... 343 Livsstil og samfunnsøkonomi, forskningspro
sjekt om sammenhengen mellom - se HEI.r 
SEVESEN (1987-88) Ill, 12. Likestillingsombudet, budsjett - se LIKESTII.r 

LING (1985-86) l, l; (1986-87) l, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

Likestillingsrådet, budsjett - se LIKESTII.r 
LING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
l, l; (1988-89) I, l. 

Likviditetskrav, endr. i banklovenes bestem
melser om - se BANKER (1987 -88) IV, 4. 

Likviditetslån til fiskerinæringen - se FISKE
RIER (1988-89) Il, 9. 

Lilleeidet-Napp, ferjesamband i Nordland, 
nedlegging av- se FERGER (1987-88) Il, 2. 

Lillehammer-OL 1992, statsgaranti vedr. 
- se IDRETT (1985-86) Il, 2. 
- 1994, statsgaranti - se IDRETT (1986-87) Il, 

l. 
- 1992 og 1994, refusjon av planleggingsutgif

ter - se IDRETT (1987 -88) Il, l. 
- 1994, bevilgning til forberedende tiltak - se 

IDRETT (1988-89) Il, l. 
- forskuttering av tippemidler- se IDRETT 

(1988-89) Ill, 9. 
- markedsføring av Norge- se REISELIVS

NÆRING (1988-89) I, 2. 
- opprusting av Gardermoen - se IDRETT 

(1988-89) Ill, 2. 
Lillesand, vernet bedrift i - se FUNKSJONS

HEMMEDE (1986-87) Ill, 6. 
Lillevolden og oppviglerparagrafen - se 

STRAFFELOVGIVNING (1988-89) IV, l. 
Lindås kommunestyre, sender uttalelse om 

gjenvinningsanlegg for atomavfall i Doun
reay, ref. S.tid. 254 (21.10.86) og vedlagt pro
tokollen. 

Linjegods AlS, eierstrukturen i - se JERNBA
NER (1986-87) Ill, 6. 

- NSBs eierandel i - se JERNBANER (1988-
89) Ill, 8. 

- reduksjon av antall ansatte- se SAMFERD
SEL (1988-89) Ill, 4. 

Lions-klubber i Sandefjord som har skaffet po
litiet et hjelpemiddel politiet ikke kan ta 
imot - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987-88) Ill, 27. 

Listeforbund, opphevelse av ordningen med -
se VALG (1987-88) Il, 2. 

- tilpassing til grunnlovsendringene - se 
VALG (1988-89) IV, 2. 

Litteratur - se BIBLIOTEK OG LITTERA
TUR. 

Livbåtprodukt, godkjenning av - se SIKKER
HET TIL SJØS (1986-87) Ill, 2. 

Livrenter, beskatning av - se PERSONBE
SKATNING (1987-88) IV, l. 

Livsforsikring, beskatning av utbetaling fra 
utenlandsk selskap - se FORSIKRING 
(1986-87) IV, 4. 

- lov om finansieringsvirksomhet - se FOR
SIKRING (1987-88) IV, l og 2. 

- lov om forsikringsvirksomhet- se FORSIK
RING (1987-88) IV, 3 og 4. 

- skatt på avkastning av- se FORSIKRING 
(1986-87) IV, 2; (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l; 
(1987-88) Ill, 3; (1987-88) IV, 5. 

Livsforsikringspremie, endr. i skattefradrags
satsen - se FORSIKRING (1986-87) IV, 3. 

Livsforsikringsselskaper, endrete lånevilkår- se 
FORSIKRING (1988-89) Ill, 3. 

' - skattlegging ved omdanning fra sikkerhets
fond til egenkapitalfond - se FORSIKRING 
(1988-89) IV, l. 

- skatteregler for- se FORSIKRING (1988-89) 
III, l. 

- forslag fra Kjell Magne Bondevik og Johan 
Buttedahl om en stortingsmelding om sam
menhengen mellom samfunnsøkonomi og -
se REGJERINGEN OVERSENDT (l 988-
89) I. 

Livssynsundervisning, alternativ, endr. budsjett 
1988- se GRUNNSKOLE (1988-89) Il, l. 

- regler for alternativ - se GRUNNSKOLE 
(1987 -88) Ill, 6. 

Ljønes, Jens Hroar, søknad om billighetserstat
ning- ref. S.tid. 4214 (12.6.87) og sendt Re
gjeringen. 

Loddebestanden - se FISKERIER (1987 -88) III, 
17. 

Loddekvote til fiskeindustrien i Finnmark - se 
FISKEJ.4"0REDLING (1985-86) Ill, l. 

Lofilab, søknad om oppdrett av torskeyngel i 
poll - se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-
89) Ill, l. 

Lofotbroen AlS, fmansiering av tunnel under 
Nappstraumen i Nordland - se VEGVE
SEN (1987-88) Il, 15. 

Logistikkplaner for Norge - se NA'IU (MILI
TÆRTEKNISKE SPM) (1987-88) III, l. 

Logopedbehandling, budsjett 1989 - se HELSE
VESEN (1988-89) I , l. 

- tilskudd - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1988-89) Il, 3. 

Logopediske senter, det, i Sømna på Helgeland
se SPESIALSKOLER (1985-86) Ill, l. 

Lokalfjernsyn i områder med kabelanlegg - se 
KRINGKASTING (1985-86) I, l. 

LOKALFORVALTNING ................. 347 

Lokaliseringsutvalget, budsjett - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- nedlegging av - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1988-89) IV, 2. 

- tilrådinger om etableringer - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Ill, 3. 

- virksomheten 1984 og 1985 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

- virksomheten 1986 og 1987 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1988-89) Il, 5. 

Lomsdalsvassdraget - se VANNKRAFT (1985-
86) Il, 2. 

- forslag om endret plassering i Samlet plan -
se VANNKRAIT (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, 
l. 

Longvakontraktene - se VERFTSINDUSTRI 
(1986-87) Il, 2. 

Longyearbyen, forholdene ved sykehuset - se 
HELSEVESEN (1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

- vedlikehold av skole - se SVALBARD 
(1986-87) Il, 2. 

LORAKON, prosjekt i forbindelse med måling 
av radioaktivitet i matvarer - se HELSE IN
STITUSJONER (1988-89) I, l. 

Loran C-systemet, utbygging av - se SIKKER
HET TIL SJØS (1988-89) I, l. 

Losby Bruk, Lørenskog, vern av kulturland
skap - se KULTURVERN (1988-89) Ill, l. 

Losbåtflåten, fornyelse av - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1985-86) Ill, 3. 

Losformidlingstjenesten på Kvitsøy - se SIK
KERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, 8. 

Loslov, ny- se SIKKERHET TIL SJØS (1988-
89) IV, l. 
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Losoldermannsskap, kartoversikt over - se SIK
KERHET TIL SJØS (1986-87) Il, l. 

Lossius, Ole Petter, utvalgsleder - se PSYKISK 
UTVIKLINGSHEMMEDE (1987-88) 11, l. 

Losstasjonene i Nord-Norge, bemanningen ved 
- se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) III, 9. 

Lostjenesten, budsjett - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

- i Finnmark og Troms- se SIKKERHET TIL 
SJØS (1988-89) Ill, 12. 

- omorganisering av - se SIKKERHET TIL 
SJØS (1986-87) Il, l. 

LOTI'ERI OG SPILL .... . . . ......... . .... 352 

Lotteri og spill, tiltak mot inntektssvikten for 
frivillige organisasjoner - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) I, 3. 

Lotteriavgift, budsjett - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, 3; (1987 -88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Lotter, omdefinering - se FORSVAR (1988-89) 
Il, 7. 

Lotto - se Tallspillet Lotto. 
Lotto-midlene - se KULTUR (1986-87) I, l; 

(1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 
Lov om avgivelse av forsikring, endr. i - se 

RETTSVESEN (1987-88) IV, l. 
Lov om endring i kommunal inndeling, en dr. i 

lov -se KO:MMUNER (1988-89) IV, 3. 
Lov om handel med gjødsel og jordforbedrings

midler, endr. i- se JORDBRUK (1987-88) IV, 
2. 

Lov om militær disiplinærmyndighet - se FOR
SVAR (1987-88) IV, l. 

Lov om politimyndighet i det militære forsvar -
se FORSVAR (1987-88) IV, l. 

Lov om regulering av deltakelse i fisket, endr. i -
se FISKERIER (1987-88) IV, 2; (1988-89) IV, 
l. 

Lovastatin, behandling av hyperkolesterolemi 
med - se HELSEVESEN (1987 -88) Ill, 21. 

Lovdata, organiseringen av Databaser for of
fentlige publikasjoner - se STATSADMINI
STRASJON (1988-89) Ill, 3. 

Lovtekster, oppretting av - se Ot.prp. 18 i Seks
jon l. 

Lovvedtak, grunnlovsforslag om sanksjons
nektelse, ref. S.tid. 4419 (29.9.88). Se Dok. 12 
(1987-88). 

LO - se Landsorganisasjonen i Norge. 
Luftambulansetjeneste, budsjett - se HELSE

VESEN (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 
- i Finnmark,driftsutgiftene ved flyplassbe

redskapen- se HELSEVESEN (1986-87) Ill, 
9. 

- i Nordland og overføringstransport av ny
fødte- se HELSEVESEN (1987-88) Ill, 11. 

- i Sogn og Fjordane - se REGJERINGEN 
OVERSENDT ( 1987 -88) I. 

- legebemanning- se HELSEVESEN (1988-
89) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- på Helgeland- se SYKEHUS (1986-87) Ill, 
35. 

Luftambulansetransport, l ekstra fly til Kirke
nes flybase - se HELSEVESEN (1987-88) I, 
2. 
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Luftforsvar av Sør-Norge- se FORSVAR (1987-
88) Il, 15; (1988-89) Il, l. 

Luftforsvaret, forkortelse av tjenestetiden - se 
MILITÆRT PERSONELL (1988-89) Il, 2. 

- tiltak for å øke flysikkerheten og utvidelse 
av plikttjenesten - se MILITÆRT PERSO
NELL (1988-89) Il, 3. 

Luftforsvarets luftvemavdelinger, organisering i 
forbindelse med «Norwegian Adapted 
HAWK,. (NOAH)- se FORSVAR (1985-86) 
Il, 13. 

Luftforsvarets stasjon Kautokeino, nedtrapping 
av- se FORSVAR (1986-87) Il, 6. 

Luftforurensning, meldingssystem for - se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, 10. 

- ratifikasjon av protokoll om kontroll - se 
FORURENSNING (1988-89) Il, 9. 

Luftforurensninger, protokoll om langtranspor
terte grenseoverskridende - se FOR
URENSNING (1985-86) Il, 2. 

Luftforurensningskonferanse, nordisk - se NOR
DISK SAMARBEID (1986-87) Il, 3. 

Lunden Barnehjem, Sandefjord - se BARNE
VERN (1986-87) Ill, 6. 

Luxembourg-erklæringen om samarbeid mel
lom EFTA og EF - se ØKONOMISK SAM
ARBEID (1986-87) Il, 9; (1987-88) Il, 7. 

Lyd-/bildeopptak, endr. avgiftsvedtak 1989 - se 
KULTUR (1988-89) I, 3. 

Lydbøker, utlån av- se BIBLIOTEK OG LIT
TERATUR (1986-87) Ill, 5. 

Lykkebo Lekehus - se BARNEHAGER (1985-
86) Ill, 4. 

Lyngen lensmannsdistrikt, .flytting av kontoret -
se POLITI OG PATALEMYNDIGHET 
(1988-89) Ill, 25. 

Lysaker, kjØp av forbrukerbygget på - se FOR
BRUKERSAKER (1985-86) Il, l. 

Lyse Kraft, søknad om bygging av gasskraft
verk på Karmøy - se ELEKTRISITET 
(1987 -88) Il, 4. 

Lysefjorden, bru over- se VEGVESEN (1987-
88) Il, 19. 

Lysekil, norske miljøvernsynspunkter på olje
kraftverk i - se MILJØVERN (1988-89) Ill, 
12. 

Lysestøl-saken, telefonavlyttingssak i Høyeste
rett - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1988-89) Il, l. 

Lyseth, Reidar Andreas, minnetale over tidl. 
stortingsrepr. , S.tid. 2397 (5.3.87). 

Lystbåter, forslag om årsavgift for - se STATS
BUDSJETTET (1986-87) I, 3. 

Lærebedrifter, budsjett - se UTDANNING 
(1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- tilskudd til, endr. budsjett 1987 - se UT
DANNING (1987-88) Il, l. 

Lærebøker i grunnskolen, prisstigning på - se 
LÆREMIDLER (1986-87) Ill, l. 

- parallellutgaver- se LÆREMIDLER (1986-
87) I, l; (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- tilskott til- se STATSBUDSJETTET (1988-
89) I , 36. 
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Lærere i Nord-Troms, l_ønnstillegg til kvalifiser
te- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1986-
87) Il, 3. 

l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

l 
l 

l 



Lærerlønninger, forslag fra Carl I. Hagen om 
differensiering, se REGJERINGEN OVER
SENDT (1987-88) I. 

Lærersituasjonen i høyere utdanning - se HØYE
RE UTDANNING (1985-86) Il, 3. 

Lærerutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Lærerutdanningsrådet, oppgaver og sammen
setning - se LÆRERE (1987 -88) IV, l. 

Lærlingeordninger, i estetiske, husflidsfag og 
samisk Duoddji, forslag fra Margit Hansen
Krone- se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1986-87) I. 

- tilskudd til - se UTDANNING (1985-86) l , l; 
(1986-87) I, l. 

Lærlinger, bedrifters vanskeligheter med å 
opprette kontrakter med - se UTDANNING 
(1988-89) Ill, 18. 

- budsjett - se UTDANNING (1987-88) I, l ; 
(1988-89) l , l. 

- tilskudd til bedrifter som tar inn - se UT
DANNING (1986-87) Il, l. 

- tiltak mot arbeidsledighet - se SYSSEL
SETTING (1988-89) Il, 4. 

Lærlingetilbudet til jenter - se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1988-89) Ill, 24. 

Lærlingkontrakter i frisørfaget, brudd på - se 
UTDANNING (1987 -88) Ill, 4. 

Lærlingopplegg for barnehagepersonale i 
Akershus - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1987-88) Ill, 13. 

Lærlingskolen, budsjett 1988 - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1987-88) I, l. 

Løberg, Fridtjov, Toronto, Canada- se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1987-88) Il, 3. 

Lødingen kommunestyre sender uttalelse om 
innstrammingene i statsbudsjettet, ref. 
S.tid. 2010 (20.1.88) og vedlagt protokollen. 

Lødrup, Peder, utvalgsleder - se BARN (1986-
87) IV, 2; (1987-88) IV, l . 

Løining, Øystein, utvalgsleder - se BANKER 
(1986-87) IV, l; (1987-88) IV, l. 

Løkke, Johannes Pettersen, tidl. stortingsrepr., 
minnetale over, S .tid. 2588 (22.3.88). 

Løkken Gruber, sysselsettingsproblemer ved 
nedlegging av - se SYSSELSETTING 
(1985-86) Ill, 13. 
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Lønnsoppgjørssystemet, forslag om endr. i - se 
LØNN (1985-86) Il, l. 

Lønnsregulering for offentlige tjenestemenn -
STATENS LØNNSPOLITIKK (1986-87) Il, 
l. 

Lønnsstopp - se LØNN (1985-86) Ill, 4. 
Lønnssystemer i staten, sammensetningen av 

utvalg til å vurdere - se DEPARTEMEN
TER (1988-89) Ill, 3. 

Løsgjengerloven, endr. i - se ALKOHOL (1988-
89) IV, 4; RETTSVESEN (1987-88) IV, l. 

Løsøreregisteret, Brønnøysund, betaling for ut
skrifter ved on-line-søking- se RETTSVE
SEN (1988-89) IV, 2. 

- Brønnøysund, budsjett - sE: RETTSVESEN 
(1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- opplysninger om heftelser på bruktbiler -
se RETTSVESEN (1987-88) Ill , 10. 

Løten, trase for Rv 211 gjennom- se VEGVE
SEN (1988-89) Ill, 11. 

Løvdok, Steinar, kapteinløytnant - se KLAGER 
TIL STORTINGET (1985-86) Il, 2. 

Løysemiddelproblemet - se ARBEIDSMILJØ 
(1985-86) Ill, 3; (1986-87) Ill, 3. 

Lån i arbeidsforhold, fastsettelse av normalren
te ved - se SKATTELOVER (1988-89) IV, 6. 

Låneinstituttet for skipsbyggeriene, budsjett - se 
VERITSINDUSTRI (1985-86) I , l ; (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, l, (1988-89) I, l. 

- endringer i garantiansvaret for - se 
VERITSINDUSTRI (1985-86) Il, 6. 

- gjeldsbrevkrav fra- se VERFTSINDUSTRI 
(1985-86) Ill, 7. 

- tilsagn om rentesubsidier til finansiering av 
brønnbåter og fryseskip - se VERFTSIN
DUSTRI (1986-87) Il, 2. 

Låneordning i Husbanken, for utleieboliger- se 
DEN NORSKE STATS HUSBANK (1986-
87) Il, 7. 

MAB (Marine Brigade) - se NATO (MILITÆR
TEKNISKE SPØRSMÅL) (1985-86) Il, 2. 

Majavatn-Mo, omlegging - se JERNBANER 
(1987-88) Il, 4. 

Malarar, løysemiddelskadar på - se ARBEIDS
MILJØ (1986-87) Ill, 3. 

Malaysia, vannkraftprosjekt i - se MILJØ
VERN (1987 -88) Ill, l. 

Mali, nødhjelp - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il, 10. 
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Malmøya, Miljøverndepartementets saksbe

handling i sak om reguleringsplan for - se 
STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN (1987-88) Ill, l. 

Lønning, Inge, utvalgsleder - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 11. 

Lønnsgarantikontoret, behandlingstiden i - se 
LØNN (1988-89) Ill, 2. 

Lønnskontotjenesten i Postsparebanken, bruk av 
sjekk i- se POST (1985-86) IV, l . 

Lønnskrav ved konkurs, budsjett - se LØNN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 

- tilleggsbev. 1988, statsgaranti for- se LØNN 
(1988-89) Il, l. 

Lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene i 
Nordsjøen- se LØNN (1985-86) IV,. 

- av arbeidstvistene i offentlig sektor - se 
LØNN (1985-86) IV, 2. 

- av arbeidstvistene i sykehussektoren - se 
LØNN (1987 -88)1V, l. 

Lønnsnemndkjennelse for lærere - se LØNN 
(1987-88) Il, 9. 

Lønnsoppgjøret for kommuneansatte, tilleggs
hev. 

- se LØNN (1988-89) Il, 5. 

- reguleringsplan for - se NATURVERN 
(1986-87) Ill, 14. 

Mammografi- se HELSEVESEN (1988-89) Ill , 
12. 

Mammografivirksomhet i Vestfold- se HELSE
VESEN (1988-89) I, l; (1988-89) Ill, 2. 

Mandela, Nelson, Moss formannskap sender 
henstilling om å kreve løslatelse av ANC-le
deren, S. tid. 2908 (30.5.86) og vedlagt proto
kollen. 

Manganmalm, import fra Sør-Afrika- se UTEN
RIKSHANDEL (1985-86) Ill, 2; (1988-89) 
Ill, l. 

Manley, sosialistlederen på Jamaica, nødhjelp 
fra Norge - se UTENRIKSSAKER (1988-89) 
Ill, 5. 

Mannsrollen i samfunnet- se LIKESTILLING 
(1985-86) Ill, 2. 

Mannsrolleutvalgets rapport, bruk av skatte
penger til- se DEPARTEMENTER (1987-
88) Ill, l. 

Manpower AlS, dispensasjon for utleie av ufag-
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lært arbeidskraft - se SYSSELSE'ITING 
(1987-88) Il, 3; (1987-88) Ill, 5. 

- oppsigelse av renholdere - se SYSSELSET
TING (1988-89) Ill, l. 

Manufacturers Hanover Norge AlS, represen
tantskapsvalg- se BANKER (1985-86) Il, 2; 
(1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 4. 

Margarinfabrikkene i Nord-Norge, arbeidsplas
sene ved - se SYSSELSETTING (1985-86) 
Ill, 4. 

Marinefartøy i Øst-Finnmark, stasjonering av -
se FORSVAR (1985-86) Ill, 8. 

Marinestrategi, en ny offensiv- se NATO (PO
LITISKE SAKER) (1986-87) Ill, 2. 

Marinestyrker, vertslandsavtale for amerikan
ske - se NATO (MI LIT ÆR TEKNISKE 
SPM) (1986-87) Ill, 2. 

Marinet AlS, dekning av utgifter i forbindelse 
med algeinvasjonen 1988 - se MIWØVERN 
(1988-89) Il, 9 . 

Marint oppdrett, konsesjonssøknader om - se 
HAVBRUK (1986-87) Ill, 2. 

Maritim høgskoleutdanning, budsjett - se HØG
SKOLER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I, l. 

Maritim utdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3; (1988-89) Ill, l. 

Maritime høgskoler, budsjett 1989 - se HØG
SKOLER (1988-89) I, l. 

Maritime vidaregåande skulen i Bergen, teknisk 
utstyr til - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1985-86) Ill, 6. 

Maritimt Al A-register, etablering - se STATS
ADMINISTRASJON (1988-89) Il, 6. 

Markedsføringsloven, bøter for brudd ilagt av 
forbrukerombudet- se HANDEL (1988-89) 
Ill, 2. 

Martinsen, Else og Ivar- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1987-88) Il, l. 

Marøy, Terje, oppsigelse av major fra UNIFIL
styrken- se FN-STYRKER (1987-88) Ill, 3. 
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Medbestemmelsesrett, ansattes- se BEDRIFTS
DEMOKRATI (1987-88) IV, l. 

Meddomsrett istedenfor juryordning - se DOM
STOLER (1988-89) IV, 3. 

Mediaformål, budsjett 1989 - se KUNST (1988-
89) I, l. 

Mediepolitikk, Ny- se KRINGKASTING (1985-
86) Il, l. 

Medieutdanning - se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Medinnova - se Medisinsk Innovasjon, Riks
hospitalet. 

Medisiner, budsjett 1989 - se HELSEVESEN 
(1988-89) l, l. 

- endr. budsjett- se HELSEVESEN (1988-89) 
Il, 4 og 17. 

- overforbruk ved psykiatriske sykehus - se 
HELSEVESEN (1988-89) Ill, 20. 

- pålegg om forskriving av synonymprepara
ter - se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 14. 

Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet, se SYKE
HUS (1985-86) Il, 3. 

- konstitusjonell kontroll 1987 - se SYKE
HUS (1988-89) Il, 8. 

- pris på hjerteoperasjon - se HELSEVESEN 
(1987-88) Ill, 9. 

- skattefritak for- se SYKEHUS (1987 -88) IV, 
l. 

Medisinsk nødmeldetjeneste - se HELSEVE
SEN (1988-89) IV, 3. 

Medisinsk Teknisk Forskningssenter, Trond
heim, tilleggsbev. til statens andel - se 
HØGRE UTDANNING (1988-89) Il, 2. 

Medisinsk teknisk utstyr, orientering om erfa
ringer med kvalitetssikring av - se HELSE
VESEN (1988-89) I, l. 

Medisinsk utstyr, lån til private klinikker av- se 
SYKEHUS (1985-86) Ill, 21. 

Medisinske laboratorier, refusjonsordning - se 
HELSEVESEN (1986-87) IV, l. 

Medisinstudier ved Sentralsykehuset i Akershus -
se HØGRE UTDANNING (1985-86) Ill, l. 

MASSEMEDIA ....... . ..... . .. . .... . ... . 370 

- forslag fra Carl Fredrik Lowzow m.fl. - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1985-86) l. 

- opphør av statstilskott til - HØGRE UT
DANNING (1986-87) I, 2. 

Matematikk som obligatorisk fag i allmennlæ
rerutdanningen- se LÆRERE (1988-89) IV, 
l. 

- faglig kompetanse i - se LÆRERE (1985-86) 
Ill, 2. 

Matematikkolympiaden, norsk deltakelse i - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1987-88) Ill, 
9. 

Matematikkundervisningen i skolen, styrking 
av - se GRUNNSKOLEN (1985-86) Il, 6; 
LÆRERE (1988-89) Ill, 3. 

Matematikkunnskaper, bedring av lærerstuden
tenes- se HØGRE UTDANNING (1988-89) 
Ill, 2. 

Matematisk-naturvitenskapelige fag, utdanning 
i- se HØGRE UTDANNING (1986-87) Il, 2 
og3. 

Matvarehjelpkonvensjonen 1986 - se TRAKTA
TER (1985-86) Il, 8. 

Matvarer- se LANDBRUKSPRODUKTER. 
- merking av bestrålte - se FOLKEHELSE 

(1988-89) Ill, l. 
Matvaresubsidier, budsjett - se SUBSIDIER 

(1986-87) l , l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
MBFR (forhandlingene om gjensidige og ba

lanserte styrkereduksjoner i Sentral-Euro
pa), Wien - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1985-86) Il, 4; (1986-87) Il, 3; (1987-88) Il, 2; 
(1988-89) Il, l ; UTENRIKSSAKER (1985-
86) Il, 3. 

Medlemsavgift til folketrygden, beregning av 
pensjonsgivende inntekt for - se FOLKE
TRYGD (1985-86) IV, 5. 

- sjømenns krav på rentegodtgjørelse ved til
bakebetaling - se FOLKETRYGD (1986-87) 
IV, 3. 

Meglertjenester, avgift 1988 - se SÆRAVGIF
TER (1987-88) I , 4. 

Mehamn, rekemottak og produksjon i - se FIS
KEFOREDLING (1988-89) Ill, 3. 

Meierianlegg, nedlegging av lokale - se LAND
BRUK (1985-86) Ill, 8. 

Meieribrukets rasjonaliseringsplan - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1988-89) Ill, 6. 

Meierier, sentralisering av- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1987 -88) Il, 5 . 

Mekjarvik-Skudenes-sambandet, ferjekapasite
ten i- se FERGER (1985-86) Ill, 2. 

Meklingsinstitusjonene, budsjett - se AR
BEIDSVILKÅR (1985-86) l, l; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l ; (1988-89) I, 3. 

Meland kommune, nabotelefontakst med Ber
gen - se TELEVERKET (1988-89) Ill, l. 

Melbu, yrkessjåføropplæring - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1986-87) Ill, 18. 

Melfjord-3, SaltfjelleUSvartisen, medeien
domsrett for Nordland fylkeskommune- se 
VASSDRAGSREGULERING (1988-89) Il, 
2. 
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Melfjordutbyggingen- se VASSDRAGSREGU
LERING (1986-87) Il, l og 2. 

Melfjordvassdraget, statsregulering - se VASS
DRAGSREGULERING (1987-88) Il, 3; 
(1988-89) Il, 2. 

Melk, toprisordningen for - se LANDBRUK 
(1985-86) I, l; (1985-86) Il, l. 

Melkefoss kraftverk- se GRENSESPØRSMÅL 
(1985-86) Il, l og 2. 

Melkekvoter for Nord-Norge - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1986-87) Ill, l. 

Melkeprisene, utjevning av - se LANDBRUKS
PRODUKTER (1985-86) Ill, 7. 

Melkeprodusenter i Vevelstad, støtte til - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1986-87) Ill, 
2. 

Mellbye, Fredrik, tidligere stadsfysikus, for
handlinger om sykehus på Mesnalien - se 
HELSEVESEN (1986-87) Il, 8. 

Mellbye-utvalget, rapport - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1987 -88) Ill, 7. 

- innstilling om overvåkingstjenesten, ned
gradering av - se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1986-87) Ill, 5. 

- offentliggjøring av innstilling fra - se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1987-88) Il, 
l; (1987 -88) Ill, 2; (1988-89) Il, l. 

Mellom-Amerika, fredskorpsarbeid i - se UT
VIKLINGSHJELP (1986-87) I, l. 

- fredsplan for- se FREDSARBEID (1987 -88) 
Il, 3; (1987 -88) Ill, l. 

- fredsplanen og USAs støtte til Contras - se 
FREDSARBEID (1987-88) Ill, 2. 

- hjelp til - se UTVIKLINGSHJELP (1988-
89) Il, 14. 

- nordisk samarbeid med- se FN (1988-89) Il, 
4. 

- tilskudd til regionalt samarbeid - se UT
VIKLINGSHJELP (1985-86) I, 2. 

- utredning om bistand til - se UTVIK
LINGSHJELP (1985-86) Ill, 7. 
utviklingshjelp til - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Mellomdistanseraketter, avtale om (!NF-avta
len)- se ATOMVÅPEN (1988-89) Il, l. 

- avtale om avskaffelse av - se NEDRUST
NING (1987-88) Il, l. 

Mellomfelt (olje), beskatning av - se SKATTE
LOVER (1986-87) Il, l. 

Mellomriksforbindelsen Norge - Finland, bru 
over Tana-elva - se VEGVESEN (1987-88) 
Ill, 6. 

Mellomriksveg inn i Finland over Pasvik - se 
VEGVESEN (1986-87) Ill, 4; (1987-88) Ill, 5 
og 8. 

- Narvik- Kiruna -se VEGVESEN (1987-88) 
Ill, 5. 

- over Bjørnfjell, nattstenging av - se VEG
TRAFIKK (1987-88) Ill, 7. 

Melodi Grand Prix- se NORSK RIKSKRING
KASTING (1985-86) l, 2. 

Meløy kommune, rammeavtale med Statskraft
verkene- se VASSDRAGSREGULERING 
(1986-87) Il, l. 

- rusfritt pionerprosjekt - se ALKOHOL 
(1986-87) Ill, 8. 

Meløyvær fort, organisering og etablering av -
se FORSVAR (1985-86) Il, 13. 

Menighetsfakultetet - se Det teologiske menig
hetsfakultetet. 

Meningokokksykdom, vaksineforsøk mot - se 
SYKDOMMER (1987-88) Il, 3. 
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Menstad bru, Skien- se VEGVESEN (1987-88) 
Il, 12. 

Mer Utdanning, utgivelse av heftet - se UT
DANNING (1988-89) Ill, 2. 

Merkeloven, endr. i- se FORBRUKERSAKER 
(1987 -88) IV, l. 

MERVERDIAVGIFT ..................... 37 4 

Merverdiavgiftsloven, endr. vedr. kunstverk og 
billedvev - se MERVERDIAVGIFT (1985-
86) IV, l. 

Meråker, overdragelse av hjcmfalte kraftverk -
se ELEKTRISITET (1988-89) Il, 6. 

- utbygging av kraftverk - se ELEKTRISI
TET (1988-89) Il, 7. 

Meråker kommune, omstillings- og utviklings
bevilgning - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1987 -88) Ill, 3. 

Meråker-fallene, behandling av konsesjonssøk
nad - se VASSDRAGSREGULERING 
(1986-87) Ill, 3. 

- utbygging av- se VASSDRAGSREGULE
RING (1988-89) Ill, l. 

Mesnali kreftsenter- se HELSEINSTITUSJO
NER (1987-88) Ill, l og 2; SYKEHUS (1987-
88) Ill, 24 og 28. 

- Nasjonal helseplan - se HELSEINSTITU
SJONER (1988-89) Il, 11. 

- om bygging og rehabilitering - se HE Ir 
SEINSTITUSJONER (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. 1989 til rehabilitering - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

- utgiftene til istandsetting - se SYKEHUS 
(1988-89) Ill, 12. 

Mesnalia, etablering av Privat Hospital AlS i -
se SYKEHUS (1985-86) Ill, 23. 

Mesnalien sykehus- se SYKEHUS (1986-87) Il, 
3, 5 og 6. 

Mesterbrev i håndverk og annen næring, lov 
om- se INDUSTRI (1985-86) IV! l; (1987-88) 
nr, 7. 

Meteorologi, internasjonalt samarbeid om - se 
VITENSKAP (1988-89) Il, 2. 

- målinger på Hurum - se VITENSKAP 
(1988-89) Ill, l. 

Meteorologisk institutt, budsjett - se VITEN
SKAP (1985-86) I, 2; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, 2. 

- oppsigelse av fagsjef i forbindelse med ho
vedflyplassaken- se VITENSKAP (1987-88) 
Ill, 10. 

Michelsen, Hans M., utvalgsleder - se FOR
SVAR (1986-87) IV, 2; (1987-88) IV, l. 

Midtnorsk Oljeråd sender uttalelse om Halten
banken, ref. S.tid. 2169 (16.2.88) og sendt 
Energi- og industrikomiteen. 

Midtøsten-konflikten - se UTENRIKSSAKER 
(1987 -88) Il, l; (1988-89) Il, 4. 

- FN-debatt om- se FN (1986-87) Ill, 5. 
- israelsk matblokade mot palestinerne - se 

UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 7. 
Midtøsten, en internasjonal fredskonferanse -

se UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 6. 
- FNs forflytning til Geneve ved behandling 

av - se FN (1988-89) Il, 4. 
- Israel som fare for freden i - se UTENRIKS

SAKER (1988-89) Ill, 20 og 21. 
- PLOs deltakelse i ev. forhandlinger om - se 

UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 7 og 27. 
- positiv utvikling i - se FN (1988-89) Il, l. 
MIGA (Det multilaterale garanti-institutt for 

investeringer), samtykke til tiltredelse av 
konvensjon - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 13. 
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Mikrobiologiske laboratorier, budsjett- se HEL
SEINSTITUSJONER (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Militære disiplinærmyndighet, budsjett - se 
RETTSVESEN (1985-86) I , l; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1986 - se RETTSVESEN 
(1986-87) Il, l. 

Militære mannskaper, ekstrainnkalling - se 
STATSBUDSJE'ITET (1988-89) Il 5. 

Militære skoger, forvaltningen av i985 - se 
SKOGBRUK (1986-87) Il, 3. 

- virksomheten 1984 - se SKOGBRUK (1985-
. 86) Il, 3. 

Militærnektarar, fengsling av - se SIVILAR
BEIDERE (1986-87) Ill, l. 

Militærnekteren, flytting av- se SIVILARBEI
DERE (1985-86) Il, 2. 

Militærnekterloven, endr. i (ikke-beh.) - se SI
VILARBEIDERE (1988-89) IV, l og 2. 

Militærnekting, rett til - se SIVILARBEIDERE 
(1986-87) Ill, 2. 

MILITÆRT PERSONELL .. ........ .. .. . . 376 

Militærtjeneste, utvidelse av adgangen til å 
nekte - se MILITÆRT PERSONELL (1986-
87) li, l ; (1988-89) Ill, l. 

Miljøavgift, bruk av - se MILJØVERN (1988-89) 
I, l. 

- endr. i lover- se SÆRAVGIFTER (1987-88) 
IV, 2. 

- forslag om - se SÆRAVGIFTER (1988-89) 
Il , 7. 

- i landbruket - se LANDBRUK (1988-89) I, l. 
på engangsflasker - se SÆRAVGIITER 
(1987-88) I , 4 ; (1987-88) li, 4; (1988-89) I, 3. 

- på smøreolje- se SÆRAVGIFTER (1987-88) 
I, 4; (1987-88) li, 10; (1988-89) I , 3. 

- Stortinget ber Regjeringen foreta en total
vurdering og legge frem forslag om avgifts
endringer - se MILJØVERN (1988-89) li, 11 . 

- Stortinget ber Regjeringen legge fram en 
samlet oversikt over bruken av - se STATS
BUDSJETTET (1988-89) I, 3. 

Miljøet, grunnlovsforslag om vern av, ref. S.tid. 
4419 (29.9.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

Miljøgifter i landbruket - se LANDBRUK 
(1988-89) Ill, 15. 

Miljøinvesteringer - se MERVERDIAVGIFT 
(1988-89) Ill, 3. 

- ~landbruket- se LANDBRUK (1988-89) I, l. 
- 1 landbruket, fritak for investeringsavgift -

se SÆRAVGIFTER (1988-89) IV 6. 
Miljøkatastrofer, beredskap mot - 'se MILJØ

VERN (1988-89) III, 21. 
Miljømerking av forbrukerprodukter - se FOR

BRUKERSAKER (1988-89) Il, l. 
Miljøplan AlS si rapportering om Titania - se 

FORURENSNING (1985-86) Ill, 7. 
Miljøteknologi, norsk deltakelse på messe for -

se MILJØVERN (1988-89) Ill, 7. 
- nytt nasjonalt satsingsområde - se INDU

STRI (1988-89) li, 9. 
Miljøteknologisk senter i Mo i Rana- se INDU

STRIUTBYGGING (1987 -88) li 2. 
Miljøtiltak i aksjeselskapers års ber~tninger - se 

AKSJER (1988-89) IV, 7. 
- i landbruket- se LANDBRUK (1988-89) li l. , 

MIUØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

Miljøverndepartementet, budsjett- se DEPAR
TEMENTER (1985-86) I, 7; (1986-87) I , 7· 
(1987 -88) I, 6; (1988-89) I, 8. ' 

Miljøvemlån, oppfyllelse av garantiansvar for -
se FORURENSNING (1985-86) Il l. 

Miljøvernsaker, grunnlovsforslag o~ indivi
dets rettigheter i, ref. S.tid. 4419 (19.9.88). Se 
Dok. 12 (1987-88). 

Miljøvernteknologi, overføring fra vest til øst -
se MILJØVERN (1988-89) Ill, 9. 

Mineraloljeavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-
86) l , 3; (1985-86) Il, 4; (1986-87) I, 6; (1987-
88) I, 4; (1988-89) l , 3 . 

- fritak for fartøy registrert i merkeregisteret 
- se SÆRAVGIFTER (1987-88) li, 9; (1988-
89) Il, l. 

- økning i- se SÆRAVGIFTER (1985-86) Il 
3; (1987-88) III, 7. ' 

Minesveipere fra Frankrike, kjøp av- se FOR
SVARSMATERIELL (1986-87) Ill, l. 

Minibusskjøring, sertifikatkrav for - se TRA
FIKKSIKKERHET (1987-88) Ill 7. 

Ministerrådssekretariatene, sammen'slåing av -
se NORDISK SAMARBEID (1985-86) li, 2. 

Minnegaven til Norge 1914, beretning - se 
STORTINGET (1985-86) Il , 8; (1986-87) Il, 
10; (1987-88)11, 11 ; (1988-89)IL6. 

- suppleringsvalg til styret - se STORTIN
GET (1986-87) li, 7. 

- valg av styre for - se STORTINGET (1985-
86) li, 7. 

Minnetale i anledning rasulykken i Nord-Nor
ge, S .tid. 2145 (11.3.86). 

Minnetale over: Asdahl, Erland, tidl. stortings
repr., S .tid. 24 (4.10.88). 

- Bartnes, Inge, tidligere stortingsrepr., S .tid. 
1995 (20.1.88). 

- Botnen, Ludvig, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
3084 (6.5.87). 

- Braadland, Erik, tidl. stortingsrepr., S.tid. 
24 (4.10.88). 

- Carlsen, Reidar, tidl. stortingsrepr. og stats
råd, S.tid. 3107 (12.5.87). 

- Eika, Hallvard, tidl. stortingsrepr. , S .tid. 
3655 (22.5.89). 

- Feyling, Claus Egil, tidl. stortingsrepr. , 
S.tid. 2857 (15.3.89). 

- Frydenlund, Knut, utenriksminister, S .tid. 
2367 ( 4.3.87). 

- Ger~ardse~ , Einar! tidligere stortingsrepr., 
president 1 Stortmget og statsminister 
S.tid. 23 (6.10.87). ' 

- Granli, Leif, tidligere stortingspresident 
S.tid. 2601 (23.3.88). ' 

- Grasåsen, Julius, tidl. stortingsrepr., S.tid. 
917 (25.11.86). 

- Grave, Jørgen, tidligere stortingsrepr., 
S.tid. 2035 (27.1.88). 

- Gravås, Ottar, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 49 
(21.10.85). 

- Hjelmtveit, Nils, tidl. stortingsrepr. og 
statsråd, S .tid. 261 (5.11.85). 

- Hy~ing-Dahl, Per, tidl. stortingspresident, 
S .bd. 3073 (11 .4.89). 

- Kulien, Aasmund, tidl. stortingsrepr. , S .tid. 
397 (26.10.88). 

- Kv~mme, Torstein, tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 36-37 (14.10.85). 

- Lypeth, Reidar Andreas, tidl. stortingsrepr., 
S .tid. 2397 (5.3.87). 

- LØkke, Johannes Pettersen, tidligere stor
tingsrepr., S.tid. 2588-2589 (22.3.88). 

- Molaug, Peter, tidl. stortingsrepr., S .tid. 36-
37 (14.10.85). 

- Myklebust, Thor, tidl. stortingsrepr., S.tid. 
2267 (17 .1.89). 



- Myrvoll, Ole, tidl. stortingsrepr., S. tid. 24 
(4.10.88). 

- Nyheim, Einar, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
2072 (25.2.86). 

- Owren, Trygve, tidl. stortingsrepr., S.tid. 
2397 (5.3.87). 

- Pihl, Tove, tidl. stortingsrepr., S.tid. 2035 
(27.1.87). 

- Presthus, Rolf, stortingsrepr., S .tid. 1951 
(7 .1.88). 

- Samuelsberg, Harald, tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 2633 (30.4.86). 

- Sandberg, Ole Rømer, tidl. stortingsrepr., 
S.tid.36-37 (14.10.85). 

- Selås, Harald, tidl. stortingsrepr., S .tid. 21 
(6.10.86). 

- Skogly, Oskar, tidligere stortingsrepr., 
S.tid. 2253 (24.2.88). 

- Stokkeland, Kåre, tidl. stortingsrepr., S.tid. 
36-37 (14.10.85). 

- Sveriges statsminister Olof Palme, S.tid. 
2179 (12.3.86). 

- Sæter, Lars, tidligere stortingsrepr., S.tid. 
3679 (1.6.88). 

- Thommesen, Alfred Ingemann, tidl. stor
tingsrepr., S.tid. 2205 (10.1.89). 

- Todal, Sivert, tidl. stortingsrepr., S. tid. 501 
(3.11.88). 

- Undheim, Bjarne, tidligere stortingsrepr., 
S.tid. 4144 (10.6.88). 

- Vik, Frithjov, tidl. stortingsrepr. , S.tid. 1801 
(9.1.86). 

- Warmedal, Johan Møller, tidl. stortings
repr. , S.tid. 24 (4.10.88). 

- Wirstad, Trond, tidl. stortingsrepr., S .tid. 
36-37 (14.10.85). 

- Wøhni, Einar Joakim, tidl. stortingsrepr., 
S .tid. 2325 (18.2.87). 

- Ytterhorn, Bjørn Erling, tidligere stortings
repr., S.tid. 23 (6.10.87). 

Minstemål for torsk, heving av - se FISKERI
REGULERING (1987-88) Ill, 5. 

Minstepensjon, skattlegging av enker med - se 
TRYGDER (1985-86) Ill, 7. 

Minstepensjonister, forslag om nytt trygdeopp
gjØr for- se FOLKETRYGD (1985-86) Il, l. 

- oppsigelse av - se BOLIGBYGGING (1985-
86) Ill, 2. 

Mishandling, påtaleregler ved - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) IV, 2. 

Misjonens barnehjem, tilskudd til - BARNE
VERN (1986-87) Il, l. 

Misjonshøgskolen, budsjett - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I, l. 

- utdanning ved- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

Mistillitsforslag - se REGJERINGEN (1985-86) 
Il, 8; (1986-87) Il, l, 8 og 9; (1988-89) Il, 2, 6 
og9. 

- trukket tilbake- se REGJERINGEN (1987-
88) Il, 7. 

Mjøsa, forurensningssituasjonen i - se FOR
URENSNING (1985-86) Ill, 15 og 2L 

Mjøsflyplass, lokalisering til Rudshøgda - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, 26. 

Mo i Rana - se Rana. 
Mo, Erik, kontorsjef, ansettelse som direktør i 

Stortinget - se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1986-87) Il, 2. 

Mobbing i grunnskolen - se GRUNNSKOLEN 
(1985-86) Ill, 3 og 12. 

Mobiltelefoner, konsesjonsstopp for - se TELE
VERKET (1986-87) Ill, 2. 

Mobiltelefonsystemet NMT 450, abonnements
avgiftsØkning for - se TELEVERKET (1987-
88) Ill. l. 
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Modellbnikene, inntektsutviklingen på - se 
JORDBRUK (1985-86) Il, l og 9; (1986-87) 
Il, l ; (1987-88) I, l; (1987-88) Il, l; (1987-88) 
Ill, l ; (1988-89) Il, L 

Moelven, togstopp i - se JERNBANE (1985-86) 
Ill, L 

Mofjellet Gruber- se BERGVERK (1986-87) I, 2. 
Mogreina i Ullensaker, destruksjonsfabrikk i

se FORURENSNING (1987-88) Ill, 3L 
Moland kommunestyre sender uttalelse om 

atomgjenvinningsanlegg i Dounreay, ref. 
S.tid. 913 (2Lll.86) og vedlagt protokollen. 

Molaug, Peter, tidl. stortingsrepr., minnetale 
ved hans dØd, S.tid. 36-37 (14.10.85). 

Molekylærbiologi, Det europeiske laboratorium 
for- se VITENSKAP (1985-86) Il, 3 og 4. 

Moltubakk, Per Eivind - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) Il, 2. 

Momsfritak for svensk kalking av norske vass
drag- se NORDISK SAMARBEID (1987-
88) Ill, l. 

Mongstad, ny statlig beredskapsstasjon - se 
FORURENSNING (1988-89) Il, 10. 

- svovelutslipp fra - se FORURENSNING 
(1986-87) Ill, 9. 

Mongstad-prosjektet, brev fra Statoil om kost
nadsutviklingen, ref. S.tid. 3156 (3.5.88) og 
vedlagt protokollen. 

- forslag om analyse av Økonomiske kostna
der - se DEN NORSKE STATS OLJESEL
SKAP (1987 -88) Il, 5. 

- melding om kostnadsoverskridelsene - se 
DEN NORSKE STATS OWESELSKAP 
(1987-88) Il, 4. 

- redegjørelse i revidert nasjonalbudsjett - se 
DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP 
AS (1987 -88) Il, 11. 

- Riksrevisjonens beretning- se DEN NOR
SKE STATS OWESELSKAP (1987-88) Il, 
3. 

- Statoils brev til Riksrevisjonen, ref.S.tid. 
1665 og sendt Kontrollkomiteen. 

- økonomiske konsekvenser av stopp i utvi
delsen av- se OWE (1987-88) Ill, 2. 

Mongstad-saken - se DEN NORSKE STATS 
OLJESELSKAP (1988-89) Il, 2. 

Mongstadregionen, oljevernberedskap i - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 17. 

Monopoler- se PRISER (1986-87) Ill, 7 og 9. 
Monsen, Henry, Bergen - se BILLIGHETSER

STATNINGER (1987-88) Il, 2. 
Montreal-avtalen, oppfølging av - se FOR

URENSNING (1987-88) Ill, 11. 
Montreal-protokoll om internasjonal luftbefor

dring, ratifikasjon av - se TRAKTATER 
(1987-88)IV, L 

Mopeder, forbud mot «trimming» - se TRA
FIKKSIKKERHET (1986-87) IV, l. 

Morarenteloven, endr. i - se SIVILLOVGIV
NING (1987-88) IV, 2. 

Mosambik,' avtale mellom Norge og - se UT
VIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 3. 

- bistanden til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 6; (1988-89) Ill, 4 og 6. 

- FN-vaktstyrke i - se FN-STYRKER (1987-
88) Ill, l. 

- halvmilitært utstyr som hjelp til - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) Ill, 4. 

- hjelp til det sulterammede - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) Ill, 3. 

- nødhjelp til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il, 10; (1988-89) Il, 6. 

- sikkerhets- og forsvarsutstyr til- se UTVIK
LINGSHJELP (1987 -88) Ill, 8. 

- tilskudd til flyktningehjelp i - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) Il, 14. 
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Moseid, Torgeir, konsesjon på smoltproduk
sjon - se HAVBRUK (1986-87) Ill, 9. 

Mose, rettsbeskyttelse for statseid - se RETIS
VESEN (1988-89) lli, 4. 

Mosjøen Aluminiumverk, tildeling av fastkraft -
se KRAFTINTENSIV INDUSTRI (1986-87) 
ll,l. 

Mosjøen, Helgeland Veiavdeling, oppsigelser -
se VEGVESEN (1988-89) lli, 15. 

- sentral for teksttelefon i - se TELEVER
KET (1987 -88) II, 5. 

Moskenesgrunnen, Kystvaktens bortvisning av 
fiskere fra - se FISKERIREGULERING 
(1988-89) lli, 5. 

- trålfiske i skreigytingstiden - se FISKERI
REGULERING (1988-89) Ill, 8. 

Moss bystyre sender uttalelse i anledning kom
munens budsjettsituasjon, ref. S.tid. 1964 
(12.1.88) og vedlagt protokollen. 

Moss formannskap sender henstilling om å kre
ve løslatelse av ANC-lederen Nelson Man
dela, S .tid. 2908 (30.5.86) og vedlagt proto
kollen. 

Moss kommune, oppfølging av pålegg om om
sorgslønn- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 
24. 

Moss trygdekontors administrasjonsbygg, over
dragelse av - se STATSEIENDOMMER 
(1985-86) Il, 2. 

Moss-Fredrikstad Verft, avd. Moss, uttalelse fra 
ordføreren i Moss om arbeidssituasjonen 
ved, ref. S.tid. 30 (6.10.86), og vedlagt proto
kollen. 

Mossad, samarbeid med den israelske etterret
ningsorganisasjonen - se INTERNASJO
NALT SAMARBEID (1987-88) III, 6. 

Motorbaneanlegg, bygging av - se TRAFIKK
SIKKERHET (1987-88) lli, 4. 

Motorferdsel i Finnmark - se NATURVERN 
(1986-87) Ill, 11. 

Motorferdselsloven, endr. i - se NATURVERN 
(1987 -88) IV, l. 

- og snøscooterkjøring - se NATURVERN 
(1986-87) III, 13. 

Motorkjøretøy for funksjonshemmede, utvalg 
vedrørende - se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1985-86) Ill, 6. 

Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, endr. i - se 
SÆRAVGIFTER (1988-89) IV, 5. 

Motorsykler, forbud mot «trimming>> - seTRA
FIKKSIKKERHET (1986-87) IV, l. 

Motorvegfinans AlS, finansiering avE 76 Dram
men- Mjøndalen - se VEGVESEN (1987 -88) 
li. 18. 

Motorvognavgift avgiftslette ved spesielt utstyr 
-se SÆRAVGIFTER (1987-88) III, 6. 

- budsjett- se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 3; 
(1985-86) li, 4; (1986-87) I, 6 og 7; (1986-87) Il, 
4; (1987-88) I , 4; (1988-89) I, 3. 
fritak ved strengere avgasskrav - se SÆR

AVGIFTER (1986-87) Il, 3. 
Multilateral bistand, bev. til ESAF over gjelds

fondet - se UTVIKLINGSHJELP (1987 -88) 
Il, 10. 

- budsjett - se UTVIKLINGSHJELP (1985-
86) I, l ; (1986-87) I, l og 2; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 

- endr. budsjett - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987-88) Il, 3; (1988-89) Il, 6 og 14. 

- innskudd i Den øst afrikanske utviklings
bank (EADB) - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il , 2 ; (1987-88) Il, 3. 

- tilskudd til gjeldsfond - se UTVIKLINGS
HJELP (1987-88) Il , 3. 

- under FN - se UTVIKLINGSHJELP (1986-
87) Il. 2. 
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Munch, Edvard, statsgaranti for en utstilling 
med arbeider av- se KUNST (1986-87) Il, l; 
(1987-88) li, l og 3; (1988-89) Il, l. 

MUPS (Miljøvernundersøkelser i tilknytning 
til petroleumsvirksomhet på Svalbard) - se 
SVALBARD (1986-87) ll, l. 

Murmansk-området, radioaktiv stråling i Finn
mark fra- se ATOMKRAFT (1985-86) Ill, 4. 

Museet for samtidskunst, bev. til sluttføring - se 
STATSBUDSJETIET (1988-89) Il, 5. 

. Museumsformål, budsjett - se KULTURVERN 
(1985-86) I, 2; (1986-87) I , 2; (1987 -88) I , 2; 
(1988-89) I, l. 

Musikerformidling, privat - se SYSSELSET
TING (1987-88) IV, 2. 

Musikk-korps, reduksjon av antall m ilitære - se 
FORSVAR (1987-88) III, 13. 

Musikkformål, budsjett- se KUNST (1985-86) l , 
2; (1986-87) I, 2; (1987-88) l , l ; (1988-89) I , l. 

Musikkhøgskolen- se Norges musikkhøgskole. 
Musikkonservatorier, budsjett - se HØGSKO

LER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l ; (1988-89) I, l. 

Musikkskoler, støtte til kommunale - se 
GRUNNSKOLE (1986-87) Ill , 5. 

- tilskudd til kommunale- se GRUNNSKO
LE (1986-87) I , l ; (1988-89) I, l. 

Musikkteater, alternative modellvalg for - se 
KUNST (1986-87) Ill, 8. 

Musikkterapiutdanning i Sandane (salderingen) 
- se STATSBUDSJETTET (1988-89) I , 34. 

Musikkutdanning- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il , 2 og 3. 

Myklebust, Thor, tidl. stortingsrepr. , minnetale 
over, S.tid. 2267 (17.1.89). 

Myrvoll, Ole, minnetale over tidl. stortings
repr., S. tid. 24 (4.10.88). 

Mysen, persontrafikken mellom Sarpsborg og
se JERNBANER (1986-87) Ill, 3. 

Mødre under 18 år, registrering av - se PER
SONVERN (1985-86) Ill, 2. 

Mønsterplanen - se GRUNNSKOLE (1987-88) I , 
l ; (1987-88) Il, 2; (1988-89) I, l. 

- negative formuleringer om idrettskonkur
ranser- se GRUNNSKOLE (1988-89) Ill, 15. 

- normerte prøver - se GRUNNSKOLE (1986-
87) Ill, 13. 

- punkt om utviklingslære og skapelsesbe
retning i - se GRUNNSKOLEN (1985-86) 
Ill, 11. 

- revisjon av - se GRUNNSKOLE (1986-87) 
Il, 2. 

- samiske fagplaner - se GRUNNSKOLE 
(1986-87) Ill, 14. 

- stortingsbehandling av - se GRUNNSKO
LEN (1985-86) I, l; (1985-86) li, 2. 

- styrkingstiltak i forbindelse med midlerti
dig utgave 1985 - se GRUNNSKOLEN 
(1985-86) Il, 5. 

- veiledende årsfagplaner som tilleggshefte 
til - se GRUNNSKOLEN (1986-87) Ill, 4. 

Mønsterplantimen, ønske om å kutte ut - se 
GRUNNSKOLE (1988-89) Ill, 6. 

Møre I, letevirksomhet - se OLJEUTVINNING 
(1986-87) Il, 5. 

- oljeforurensning ved leteboring på - se 
FORURENSNING (1985-86) Ill , 3. 

Møre og Romsdal fylkeskommune sender uttalel
se om distriktsskatteloven og bruk av av
satte midler til bru- og tunnelprosjekt, ref. 
S .tid. 3155 (3.5.88) og sendt finanskomiteen. 

Møre og Romsdal fylkesting sender uttalelse om 
en handlingsplan for distriktspolitikk, ref. 
S. tid. 2485 (24.4.86) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om den økonomiske situa-
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sjon for fylkeskommunen, ref. S.tid. 335 
(2.11.87) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om finansiering av fiske
fartøy, ref. S.tid. 335 (2.11.87) og vedlagt 
protokollen. 

- sender uttalelse om flyktningebarn, ref. 
S.tid. 5133 (20.6.89) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om fylkeskommunal og 
kommunal Økonomi, ref. S.tid. 83 (14.10.87) 
og vedlagt protokollen. 

Møringa, kjØp av A/S Horten Verfts eiendom -
se FORSVAR (1985-86) Il, 15. 

Mørk, Leif, KlØfta- se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1987-88) Il, 2. 

Målbruken i offentlig tjeneste, stortingsmelding 
om - se STATSFORVALTNING (1986-87) 
Ill, l; (1986-87) li, 2. 

Målbrukslova, endr. i - se STATSFORVALT
NING (1987-88) IV, l. 

Målforma i spørjetimen - se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN, SPØRSMÅL 
(1985-86) sak l. 

Månaprosjektet i Tinn - se JORDBRUK (1986-
87) Ill, 3. 

Måravgiftsfondet, tilskudd fra - se ELEKTRI
SITET (1985-86) Il, 5; (1986-87) Il, l; (1987-
88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Nabotelefontakst for Samnanger og Meland - se 
TELEVERKET (1988-89) Ill, l. 

Nairobikonferansen om FNs kvinnetiår- se FN 
(1986-87) Il, 6. 

Namdalen, rammetilskottet til - se LOKAL
FORVALTNING (1986-87) Ill, 4. 

- vegfinansiering i- se VEGVESEN (1988-89) 
Ill, 3. 

Namibia, finansiering av FN s styrke UNTAG -
se FN- STYRKER (1988-89) Il, 4. 

- FNs ansvar for flyktninger- se FN (1988-89) 
Ill, 3. 

- FN s rolle i - se FN (1988-89) Il, 4. 
- FNs spesialsesjon- se FN (1986-87) Il, 8. 
- FN s UNT AG-styrke i - se FN -STYRKER 

(1988-89) Ill, 4. 
- forslag om en dr. i boikottlov - se UTEN

RIKSHANDEL (1988-89) IV, l. 
- handelsboikott av - se UTENRIKSHAN

DEL (1986-87) Ill, l. 
- hjelp til flyktninger - se UTENRIKSSA

KER (1988-89) Il, 6. 
- innkjøp i Sør-Afrika til FN -styrker i Angola 

og- se FN-STYRKER (1988-89) Ill, 2. 
- konflikten i - se UTENRIKSSAKER (1985-

86) Il, 3. 
- lov om økonomisk boikott av - se UTEN

RIKSHANDEL (1986-87) IV, l. 
- norsk deltakelse i politistyrke - se FN

STYRKER (1988-89) Il, 5. 
- Shells engasjement i - se UTENRIKSSA

KER (1986-87) Ill, 4. 
- støtte til vanskeligstilte bedrifter i Norge 

pga. handelsboikotten - se UTENRIKS
HANDEL (1987-88) Il, 2. 

Nansenfondet, valg til styret for - se VITEN
SKAP (1985-86) Il, 5; (1988-89) Il, 7. 

Napalm, Forsvarets bruk av- se FORSVARS
MATERIELL (1987-88) Ill, 2. 

Nappstraumen i Nordland, Rv 19 tunnel under
se VEGVESEN (1987 -88) Il, 15. 

NARKOTIKA ............................ 385 

Narkotikamisbruk, bekjempelse av- se NAR
KOTIKA (1985-86) Il, 2. 

Narkotikaomsetning, bekjempelse av- se POLI
TI OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) I, 
l. 

Narvesen, vareleveranser i Nord-Norge- se VA
REHANDEL (1987-88) Ill, l. 

Narvik, fastsettelse av tomtepriser og festeav
gifter - se STATSEIENDOMMER (1986-87) 
Ill, 2. 

Narvik fonnannsskap sender uttalelse om 
krigspensjonering- se TRYGDER (1988-89) 
Il, 10. 

Narvik politikammer, budsjett 1988- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) I, l. 

Nasjonal helseplan - se HELSEVESEN (1985-
86) Ill, 11. 

- melding om - se HELSEVESEN (1988-89) 
Il, 11. 

- oppfølging av- se SYKEHUS (1988-89) IV, 
l. 

Nasjonalbibliotek, opprettelse av en avdeling i 
Rana - se BIBLIOTEK OG LITTERATUR 
(1988-89) Il, l; SYSSELSETTING (1987-88) 
Il, 4. 

Nasjonalbudsjettet 1986, Revidert- se STATS
BUDSJETTET (1985-86) Il, 7. 

- 1987- se STATSBUDSJETTET (1986-87) l, 
2 og 36. 

- 1987, revidert - se STATSBUDSJETTET 
(1986-87) I, 39. 

- 1988 - se STATSBUDSJETTET (1987-88) I, 
2 og 36. 

- 1988, revidert - se STATSBUDSJETTET 
(1987-88) I, 39. 

- 1989 - se STATSBUDSJETTET (1988-89) I, 
2 og 33. 

- 1989, revidert - se STATSBUDSJETTET 
( 1988-89) I, 36. 

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, tilskudd til 
TV- innsamling - se FOLKEHELSE (1987-
88) Il, l. 

Nasjonalgalleriet, statsgaranti for store utstil
lingsarrangement- se KUNST (1985-86) I, 2; 
(1986-87) I, 2. 

Nasjonalpark i Saltjellet-Svartisen- se NATUR
VERN (1986-87) Il, 5. 

Nasjonalparker, landsplan for - se NATUR
VERN (1986-87) Il, 4; (1986-87) Ill, 17; (1987-
88) Il, 5; (1988-89) Il, 3. 

Nationaltheatret, driftsavtale mellom kommu
nen og staten - se KUNST (1988-89) Ill, l. 

- finansiering og ansvarsforhold for - se 
KUNST (1987-88) Ill, 3. 

- gjeldssanering - se KUNST (1988-89) I, l. 
- krisen ved- se KUNST (1987-88) Ill, 5. 

NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) ....... 388 

NATO (POLITISKE SPM) ................ 391 

Natur og Ungdom, ulovlig aksjon i Drammen
se MILJØVERN (1987 -88) Ill, 12. 

Naturalisering av Gundla Kvam- se INNVAN
DRERE (1987-88) Il, 5. 

- av Karen Jørgensen- se INNVANDRERE 
(1988-89) Il, 7. 

- av Kirsten Ullbæk Selvig - se INNVAN
DRERE (1987-88) Il, 6. 

- av Sandra Hamilton- se INNVANDRERE 
(1986-87) Il, 6. 

- av Yngve Bergstrøm- se INNVANDRERE 
(1986-87) Il, 7. 
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Naturfagundervisning - se GRUNNSKOLE 
(1986-87) Ill, 15. 

Naturgummiavtale 1987, ratifikasjon av Den in
ternasjonale - se TRAKTATER (1988-89) li, 
5. 

Naturkatastrofer, hjelp ved, budsjett - se UT
VIKLINGSHJELP (1985-86) I, l; (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- hjelp ved, endr. budsjett 1988- se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) li, 10. 

Naturreservat, N esØytjern i Asker, erstatning 
til grunneiere - se NATURVERN (1988-89) 
li, 7. 

Naturressursforvaltning, budsjett- se NATUR
VERN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
l, l; (1988-89) I, l. 

Naturskadefondet - se Statens naturskadefond. 
Naturskadeforsikringslov - se FORSIKRING 

(1988-89) IV, 3. 

NATURSKADER ........................ 394 

NATURVERN ........................... 396 

Naturvernloven, endr. i - se BYGNINGSVE
SEN (1988-89) IV, 2. 

- erstatning til grunneiere etter - se NATUR
VERN (1985-86) Il, l. 

NAVF - se Norges almenvitenskapelige forsk
ningsråd. 

Navigasjonshjelpemidler, elektroniske- se Elek
troniske navigasjonshjelpemidler 

Navigasjonsskolefartøyet M/S Trøndelag, vur
dering av opprettholdelse av drift - se VI
DEREGÅENDE SKOLER (1988-89) I, l. 

Navigatørsertifikat, tonnasjegrensa på- se SIK
KERHET TIL SJØS (1986-87) Ill, l. 

NCF (NATO Composite Force) i Nord-Norge
se NATO (MILITÆRTEKNISKE SPM) 
(1988-89) I, l. 

NEA-fondet, avvikling av- se ELEKTRISITET 
(1985-86) Il, 5. 

Nedre Sjølie, Rendalen, konsesjonsbehandling 
av eiendommen - se JORDLOVER (1986-
87) li, l; LANDBRUK (1986-87) Ill, 3. 

Nedre-Glomma-regionen, felles renseanlegg i -
se FORURENSNING (1987-88) Ill, 12. 

NEDRUSTNING ........................ 402 

Nedskrivning av den norske krone - se devalue
ring. 

NEMKO, førehandsgodkjenning av elektriske 
produkt- se HANDEL (1986-87) Ill, l. 

- utstyr uten forskrifter på norsk - se ELEK
TRISITET (1988-89) Ill, 3. 

Nemnder på fylkesplan og kommunalplan, lov
givning vedr. 

- se LOKALFORVALTNING (1986-87) IV, l. 
Nepal, Indias blokade av - se UTENRIKSSA

KER (1988-89) Ill, 30. 
Nervegass, Iraks bruk av- se INTERNASJO

NAL RETI (1987-88) Ill, l. 
Nes batteri, utfasing av - se FORSVAR (1988-

89) li, l. 
Nesbygda, deponering av gipsplateavfall i - se 

FORURENSNING (1988-89) Ill, 33. 
Nesna Elevheim, tvangsauksjon over - se HØG

SKOLER (1985-86) Ill, 5. 

Nesna lærerhøyskole, opptak av studenter- se 
HØGSKOLER (1987-88) Ill, 4. 

Nesna-saken, fradelingssak- se JORDLOVER 
(1986-87) Ill, 7. 

Nesset prestegård, salg til kommunen - se DEN 
NORSKE KIRKE (1987-88) Ill, 4. 

Nesøytjem naturreservat, Asker kommune, er
statning til grunneiere - se NATURVERN 
(1988-89) Il, 7. 

Nesåa vassdrag- se VANNKRAFT (1985-86) li, 
2. 

Nevi Finans A/S, Postverkets avtale med finan
sieringsselskapet- se POST (1986-87) I, l. 

Nicaragua, - bestillingsfullmakt ved varebis
tand- UTVIKLINGSHJELP (1986-87) li, 9. 

- bistand- se UTVIKLINGSHJELP (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- den amerikanske støtten til Contras - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 6. 

- fredskorpsarbeid i - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) I, l; (1986-87) Il, 7. 

- hjelp til - se UTVIKLINGSHJELP (1985-
86) Il, 15; (1985-86) Ill, l; (1988-89) Il, 14. 

- Norges støtte til regjeringen i - se UTEN
RIKSSAKER (1987-88) Ill, l. 

- olje som varebistand til - se UTVIKLINGS
HJELP (1987 -88) Il, 4. 

- papirleveranse til - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) Ill, 8; (1987-88) Il, 10. 

- tilskudd til landbrukssektoren- se UTVIK
LINGSHJELP (1987 -88) Il, 3. 

- verving av nordmenn til «Contras» i - se 
STRAFFELOVGIVNING (1985-86) Ill, l. 

Nidarosdomen, Thiis' forslag til nytt hovedtårn 
-se KULTURVERN (1988-89) Ill, 7. 

Nigeria, utbetaling ifølge trekkfullmakter for 
eksport av tørrfisk - se UTENRIKSHAN
DEL (1988-89) Il, 2. 

Niingen Kraftlag A.S., endr. i konsesjonsvilkår 
-se VASSDRAGSREGULERING (1988-89) 
Il, l. 

Nike-batteriene, utfasing av - se FORSVAR 
(1988-89) Il, l. 

Nilsen, Dagfinn, søknad om billighetserstat
ning, ref. S.tid. 810 (25.11.85), sendt Regje
ringen. 

NIS - se Norsk Internasjonalt Skipsregister. 
NIS-flåten- se SJØFART (1988-89) Il, 2. 
NIS-skip, oppsigelsesvern for ansatte på - se 

SJØFOLK (1987 -88) Ill, 3. 
- skattefrihet for sjøfolk bosatt utenfor Nor

den - se SJØFOLK (1987 -88) Il, 5; (1988-89) 
IV, 2. 

Nitrogendioksid, målsetting om norsk reduk
sjon- se MILJØVERN (1988-89) Il, 7. 

Nitrogenforbindelser, utslipp av - se FOR
URENSNING (1986-87) Ill, 22. 

Nitrogengasser, forurensning fra fly - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 24. 

- fra biltrafikk, reduksjon av - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 19. 

- reduksjon av utslipp - se FORURENS
NING (1988-89) Ill, 21. 

Nitrogenoksid, avtale om reduksjon av utslipp -
se FORURENSNING (1987 -88) Ill, 4- ratifi
kasjon av protokoll om kontroll med ut
slipp- se FORURENSNING (1988-89) Il, 9. 

- reduksjon av utslipp - se FORURENS
NING (1986-87) Ill, 29; (1987-88) Il, 3; (1987-
88) Ill, 10. 

- utslipp fra gasskraftverk - se FORURENS
NING (1986-87) Ill, 27. 

Nittedal, bygging av ny vei i- se VEGVESEN 
(1986-87) Ill, l. Il, 3; (1987-88) Ill, 10. 

Nittedal formannskap sender anmodning om 



driften ved Glittre sanatorium, ref. S.tid. 
938 (25.11.87) og vedlagt protokollen. 

Nittedal kommunestyre sender uttalelse om 
atomgjenvinningsanlegg i Dounreay, ref. 
S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om landets økonomiske ut
vikling, ref. S.tid. 1964 (12.1.88) og vedlagt 
protokollen. 

- sender uttalelse om renteøkningen på hus
banklån, ref. S.tid. 83 (14.10.87) og vedlagt 
protokollen. 

NKA (Nordisk Kontaktorgan for Atomenergi
spørsmål) - se NORDISK SAMARBEID 
(1987 -88) Il, 4. 

NKl-skolen, kurs innen akvakultur - se VOK
SENOPPLÆRING (1988-89) III, 4. 

Nobelkomiteen, beretning fra - se FREDSAR
BEID (1985-86) Il, 2. 

- valg av medlemmer - se FREDSARBEID 
(1987 -88) Il, 2. 

Nobels fredspris 1985 tildelt International Phy
sicians for the Prevention of Nuclear War 
(IPPNW), ref. S.tid. 241. 

- 1986 tildelt Elie Wiesel, USA, ref. S.tid. 79 
og vedlagt protokollen. 

- 1987 tildelt President Oscar Arias Sanchez, 
Costa Rica, ref. S.tid. 92 (15.10.87) og ved
lagt protokollen. 

- 1988 tildelt FNs fredsbevarende styrker, 
ref. S.tid. 34 (4.10.88) og vedlagt protokol
len. 

NOPEF (Nordisk Prosjekteksportfond)- se NOR
DISK SAMARBEID (1985-86) Il, 2. 

NOR-flåten, konkurranseforholdet til NIS - se 
SJØFART (1988-89) Il, 2. 

NORAD - se Direktoratet for utviklingshjelp. 
NORAD-anbefalte garantier - se UTENRIKS

HANDEL (1986-87) I, 3; (1986-87) Il, 2 og 
UTVIKLINGSHJELP (1986-87) I, l. 

NORAS- se Rådet for anvendt samfunnsforsk
ning. 

Norcem, Brevik, støvplager fra - se FOR
URENSNING (1985-86) Ill, 16. 

- nedtrapping av aktivitet i KjØpsvik - se IN
DUSTRI (1987-88) Ill, 12. 

- transport av spesialavfall til - se FOR
URENSNING (1985-86) III, 8. 

Norcem Sementfabrikk, kraftpris - se ELEK
TRISITET (1987-88) Ill, 3. 

Norcems forbrenningsanlegg for spesialavfall, 
dekning av driftsunderskudd ved - se FOR
URENSNING (1986-87) I, l. 

Nord Norsk Balletthøyskole - se HØGSKOLER 
(1988-89) Ill, 5. 

Nord-Fosen, bidrag til reinbeite-distriktets ut
gifter til advokatsalær- se FORSVAR (1986-
87) Il, l. 

- skytefelt på- se FORSVAR (1987-88) Ill, 6 
og30. 

Nord-Korea, norsk protest overfor- se UTEN
RIKSSAKER (1987-88) Ill, 6. 

Nord-Norge, barnehageutbygging i- se BAR
NEHAGER (1987-88) II, l og 2. 

- distriktspolitiske tiltak - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

- drivstofforsyningen i - se OWEOMSET
NING (1987-88) Il, 3. 

- endr. i distriktsskatteloven - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1988-89) IV, l. 

- Industriprosjektgruppen for - se Industri
prosjektgruppen for Nord-Norge. 

- letevirksomheten i - se OWEUTVINNING 
(1988-89) III, 3. 

- næringslivsutbygging - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Ill, 2. 
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- prospektering etter malm - se Prospekte
ring etter malm i Nord-Norge. 

- samordning av flyruter til og fra - se LUFT
FART (1988-89) III, 5. 

- Statens veiledningsinstitutt for industrien i 
- se Statens veiledningsinstitutt for indu-
strien i Nord-Norge. 

- tiltak for sildoljeindustrien i - se FISKEFO
REDLING (1987-88) Il, 2. 

- Veiledningsinstituttet i - se Veiledningsin
stituttet i Nord-Norge. 

Nord-Norgebanen, Fauske formannskap sen
der uttalelse om videreføring av Nord-Nor
gebanen, ref. S.tid. 30 (6.10.86), og vedlagt 
protokollen. 

- forslag fra Inger Pedersen m.fl. 
- se REGJERINGEN OVERSENDT (1987-

88) l. 
Nord-Norges Salgslag, overføring av vareleve

ranser til- se VAREHANDEL (1987-88) Ill, 
l. 

NORD-Offshore AlS, under konkursbehand-
ling - se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

- ny eierstruktur m.m. 
- se OLJEUTVINNING (1986-87) Il, 2. 
Nord-Ranautbyggingen (begge) - se VASS

DRAGSREGULERING (1986-87) Il, l. 
Nord-Troms, endr. i virkemiddelordningen - se 

LÆRERE (1986-87) Il , 2. 
- inntektsfradrag for- se SKATTER (1985-86) 

IV, l. 
- kultur og sysselsetting - se KULTURVERN 

(1988-89) I, l. 
- lærersituasjonen i - se LÆRERE (1986-87) 

Il, l. 
- melding om levevilkår og fremtidsutsikter -

se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) I, l. 
- nedsatt el-avgift- se DISTRIKTSUTBYG

GING (1987-88) Il, 7. 
- registrering av historiske data - se STATS

BUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 
Nord-Troms Museum, sysselsetting av telean

satte ved, forslag fra Margit Hansen-Krone
se REGJERINGEN OVERSENDT (1987-
88) I. 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, overdragelse 
av hjemfalte kraftverk i Meråker - se 
ELEKTRISITET (1988-89) II, 6. 

- utbygging av kraftverk i Meråker - se 
ELEKTRISITET (1988-89) Il, 7. 

- utbygging av Meråker-fallene - se ELEK
TRISITET (1988-89) Ill, 5. 

Nord-Trøndelag teaterverksted, - se KUNST 
(1985-86) I, 2; (1986-87) l, 2. 

Nord-Trøndelag, avgjørelsesmyndighet i saker 
etter jord- og konsesjonsloven - se JORD
LOVER (1987 -88) Il, 3. 

- frikommuneforsøket i- se DISTRIKTSUT
BYGGING (1988-89) li, 3; LOKALFOR
VALTNING (1987-88) Il, 5. 

Nord-Østerdalen, måling av radioaktivitet - se 
FOLKEHELSE (1986-87) Ill, 5. 

Nord/sør-forholdet - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Il, l; UTVIKLINGSHJELP (1988-
89) Il, 4. 

- hovedlinjer i - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 5 og 6. 

Nord/Sør-kampanjen, budsjett 1988 - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) I, l. 

- dekning av drifts/regnskapsmessig under
skudd - se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) 
Il, 9. 

Nord/sør-spørsmål, europeisk informasjons
kampanje om - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 9. 
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- forskning, budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) I , l ; (1986-87) I, l ; (1988-89) 
I, l. 

Nordatlantiske forsamling, Den- se NATO (PO
LITISKE SPM) (1985-86) Il, l. 

Norden mot narkotika - se NARKOTIKA (1985-
86) Ill, 2. 

Nordenfjeldske Treforedling, tildeling av fast
kraft - se TREFOREDLINGSINDUSTRI 
(1986-87) II, 2. 

Nordens Klippe, brev fra Grubeforeningen- se 
BERGVERK (1985-86) Il, 2. 

Norden, atomvåpenfri sone- se ATOMVÅPEN 
(1988-89) Il, 2. 

NORDFORSK - se NORDISK SAMARBEID 
(1985-86) Il, 2. 

- nordisk industrisenter i Oslo - se NOR
DISK SAMARBEID (1986-87) Il, 3. 

Nordgaard, John - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) Il, 4. 

Nordisk Forum, kvinnekonferanse i Oslo 1988 -
se NORDISK SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

Nordisk Hagesenter, disposisjon av eiendom -
se LANDBRUK (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

Nordisk høgskole for husholdvitenskap, budsjett 
-se HØGSKOLER (1985-86) I, l ; (1986-87) I, 
l ; (1987 -88) I, l ; (1988-89) I , l. 

Nordisk Industrifond (NORDFORSK) - se NOR
DISK SAMARBEID (1986-87) Il, 3. 

Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprø
ving (NIOM) - se NORDISK SAMARBEID 
(1987 -88) Il, 2. 

Nordisk Investeringsbank, økning av garanti
rammen for prosjektinvesteringslån - se 
NORDISK SAMARBEID (1986-87) Il, 2. 

- økning i grunnkapitalen - se NORDISK 
SAMARBEID (1986-87) Il, 4. 

Nordisk Kontaktorgan for Atomenergispørsmål 
(NKA) - se NORDISK SAMARBEID (1987-
88) Il, 4. 

Nordisk Ministerråd - se NORDISK SAMAR
BEID (1986-87) Il, 3. 

- tilskudd - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1986-87) Il , 8. 

Nordisk Råd, 33. sesjon i Reykjavik, rapport fra 
den norske delegasjon til - se NORDISK 
SAMARBEID (1985-86) Il, 2. 

- 34. sesjon i København, rapport fra den nor
ske delegasjon til - se NORDISK SAMAR
BEID ( 1986-87) Il , 3. 

- 36. sesjon i Oslo og 2. ekstrasesjon i Hel
singør- se NORDISK SAMARBEID (1988-
89) Il, 4. 

- endr. i delegasjonen - se NORDISK SAM
ARBEID (1987 -88) Il, 3. 

- suppleringsvalg - se NORDISK SAMAR
BEID (1985-86) Il, 3; (1988-89) Il, 5. 

- valg av medlemmer til - se NORDISK 
SAMARBEID (1985-86) Il, l ; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) Il , l ; (1988-89) Il, l. 

NORDISK SAMARBEID ....... . . .... .... 404 

Nordisk språk, universitetslektorstillinger - se 
UNIVERSITET (1988-89) Ill , 3. 

Nordisk utviklingsfond, Norges første bidrag til 
-se UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 14; 
(1988-89) Il, 2. 

- norsk deltakelse i - se UTVIKLINGS
HJELP (1987-88) Il, 13; (1988-89) Il, l. 

Nordiska Hålsovårdshøgskolan- se INTERNA
SJONALT SAMARBEID (1986-87) Il, 8. 

Nordkalotten, grensehandel på - se NORDISK 
SAMARBEID (1986-87) Ill, l og 4. 

- konkurranseforhold for norske og finske 
lastebiler - se NORDISK SAMARBEID 
(1987 -88) Ill, 4. 

Nordland, høgskolesenteret i - se HØGSKO
LER (1987 -88) Ill, 5. 

- nedlegging av postkontor- se POST (1988-
89) Ill, 6. 

Nordland distriktshøgskole, siviløkonomutdan
ning ved - se DISTRIKTSHØGSKOLER 
(1985-86) I, l. 

Nordland Fiskarfagskole på Gravdal - sikker
hetsopplæring ved- se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1986-87) Ill, 8. 

Nordland fylkeskommune, medeiendomsrett i 
prosjektene Saltfjelletl Svartisen- se VASS
DRAGSREGULERING (1988-89) Il, 2. 

Nordland psykiatriske sykehus, overdragelse av 
eiendom - se SYKEHUS (1987-88) Il, 7. 

Nordlandet sykehjem i Kristiansund, lånesøk
nad i Kommunalbanken - se SYKEHUS 
(1986-87) Ill, 33. 

Nordmannsforbundet, tilskudd 1989 - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1988-89) 
I, l. 

Nordmo, Magne Øystein, Vennesla- se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1987-88) Il, 4. 

Nordmøre politikammer, mangler ved- se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) 
Ill, 2. 

- ny politibåt til - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1986-87) Ill, 6, (1988-89) Ill, 
5. 

- nye lokaler for- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) Ill, 17. 

Nordområdene - se UTENRIKSSAKER (1986-
87) Il, 6. 

- sjømilitære tillitsskapende tiltak - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 29. 

- ubåtulykken ved Bjørnøya - se FORSVAR 
(1988-89) Ill, 13. 

- utenriksdebatt - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Il , 4. 

- utviklingen i - se UTENRIKSSAKER 
(1987-88) Il, l. 

- økt militært nærvær fra USA - se FOR
SVAR (1986-87) Il, 2. 

NORDPLUS, utvekslingsprogram for lærere og 
studenter - se NORDISK SAMARBEID 
(1988-89) Il, 4. 

Nordre Hasla i Våler, merverdiavgift for sen
kingsanlegg - se MERVERDIAVGIFT 
(1988-89) Ill, 2. 

Nordre Land kommunestyre sender henstilling 
om opprusting av Valdresbanen, ref. S.tid. 
3083 (5.5.87) og vedlagt protokollen. 

Nordreisa videregående skole
1 

Nord-Troms, til
skudd til - se VIDEREGAENDE SKOLER 
( 1986-87) I , l. 

- Nord-Troms, ekstra lønnstillegg til lærere 
ved - se VIDEREGÅENDE SKOLER (1986-
87) Il, 2. 

Nordsinni , Randsfjorden, forurensning fra - se 
FORURENSNING (1986-87) Ill, 24. 

Nordsjøen, avtale om reduksjon av utslipp av 
næringssalter- se FORURENSNING (1988-
89) Ill, 29. 

- britiske planer om lagring av atomavfall - se 
ATOMKRAFT (1988-89) Ill, 6. 

- dumping av tjære i - se FORURENSNING 
(1987-88) Ill, 39. 

- lagring av radioaktivt avfall - se FOR
URENSNING (1987-88) Ill, 21; (1988-89) Ill , 
46. 

- oljeforurenset fisk- se FORURENSNING 
(1987-88) Ill , 34. 
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- opprydding av havbunnen, budsjett - se 
OLJEUTVINNING (1985-86) I, l; (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

- reduksjon av avfallsforbrenning - se FOR
URENSNING (1987-88) Ill, 23 og 33. 

- utslipp fra oppdrettsnæringen i Rogaland 
se FORURENSNING (1988-89) 111, 17. 

- utslipp til- se FORURENSNING (1987-88) 
11, 2. 

Nordsjøkonferansen, avtale om reduksjon av 
næringsstoffene i havet - se FORURENS
NING (1987 -88) 111, 43. 

- forslag om slutt på havavbrenning av avfall 
- se FORURENSNING (1987-88) Ill, 13. 

NORDSYNC, felles nordisk deltakelse i ES
RAF- se VITENSKAP (1988-89) 11, 6. 

Norefjellsområdet, utbygging av vassdrag i- se 
VANNKRAFT (1985-86) Il, 2. 

Norge, forslag om benyttelse av navnet - se 
STATSFORVALTNING (1985-86) Il, 2. 

Norges almenvitenskapelige forskningsråd, bud
sjett - se VITENSKAP (1985-86) I , 2; (1986-
87) I, l; (1987-88) l , l ; (1988-89) I, 2. 

Norges Astma- og Allergiforbund, midler til pol
lenundersøkelse - se SYKDOMMER (1987-
88) Ill, 8. 

NORGES BANK .. ....... . ........... .... 408 

Norges Brannkasse, navneendring av lov om -
se FORSIKRING {1986-87) IV, l. 

Norges Brannskole, lokalisering av - se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1987-88) Ill, 4; 
(1988-89) l, l; {1988-89) Ill, 32. 

- vurdering av renseanlegg for avlø.,Psvann 
ved lokalisering av- se VIDEREGAENDE 
SKOLER (1988-89) Ill, 29. 

Norges Branntekniske Laboratorium, byggepla
ner for - se VITENSKAP (1985-86) Ill, 2. 

Norges Bygdeungdomslag, deltakelse i Bjerk
holtutvalget - se DEPARTEMENTER 
(1987-88) Ill, 6. 

Norges Byggstandardiseringsråd (!NBR), bud
sjett 1988- se BYGNINGSVESEN (1987-88) 
l, l. 

Norges Fiskeredskapsimport - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 3. 

- konstitusjonell kontroll - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 7; (1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 4; 
(1988-89) Il, 7. 

- forslag fra Hans Svendsgård - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1986-87) I. 

- opphevelse av lov om - se FISKERIER 
(1987 -88) IV, l. 

Norges fiskeriforskningsråd, budsjett - se FIS
KERIER (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I, 2; (1988-89) l, l. 

Norges fiskerihøgskole, budsjett- se HØGSKO
LER (1985-86) I, l; (1986-87) I , l; (1987-88) l, 
2. 

- opptakskrav til- se HØGSKOLER (1988-89) 
Ill, l. 

Norges Fotballforbund, sponsoravtale mellom 
Norske Shell og- se IDRETT (1988-89) Ill, 
4. 

Norges Frikirkeråd, budsjett - se TROSSAM
FUNN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l. 

Norges geologiske undersøkelse, budsjett - se 
BERGVERK (1985-86) I, l; {1986-87) I, l; 
(1987-88) I , l ; {1988-89) I, l. 

Norges Handels- og Sjøfartstidende, annonse
ring for- se PRESSE (1985-86) Ill, 2. 

Norges handelshøgskole, budsjett - se HØG-
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SKOLER (1985-86) l, l ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) l , l; (1988-89) I, l. 

- endr. i lov om- se HØGSKOLER (1986-87) 
IV, l. 

Norges Hjemmefrontmuseum, integrering i For
svarsmuseet- se FORSVARSMATERIELL 
{1987-88) I, l. 

Norges Husmorforbund, forhandlingsrett med 
staten for - se FAMILIE (1985-86) Ill, 5. 

Norges Idrettsforbund, støtte til antidopingsar
beid ved- se IDRETT (1985-86) Il1, l. 

Norges idrettshøgskole, budsjett - se HØGSKO
LER (1985-86) I , l ; (1986-87) I , l ; (1987-88) I, 
l ; (1988-89) I , l. 

Norges Kommunalbank, behandling hos fylkes
mannen av søknad om lån i - se LOKAlr 
FORVALTNING (1985-86) Ill , l. 

- budsjett 1986 - se STATSBANKER (1985-
86) I, L 

- konstitusjonell kontroll- se KOMMUNER 
(1985-86) Il, l ; (1986-87) Il, 5; (1987-88) Il, 15; 
{1988-89) Il, 4. 

- redusert innvilgningsramme - se STATS
BANKER (1986-87) Il, 3. 

- valg av styre og kontrollkomite - se KOM
MUNER (1986-87) Il, 2. 

- valg av varamedlem til kontrollkomiteen -
se KOMMUNER (1987 -88) Il, l. 

- verksemda 1986 og 1987- se KOMMUNER 
(1988-89) Il, l. 

- virksomheten 1985 - se KOMMUNER (1985-
86) Il, 5. 

- Økt utlånsrente - se KOMMUNER (1986-87) 
Il, 7. 

Norges Krigsskaderåd, endr. i lov - se TRYG
DER (1988-89) IV, 2. 

Norges landbrukshøgskole, budsjett - se LAND
BRUK (1985-86) I, l; (1986-87) I , l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I , l. 

- endr. budsjett 1987 - se LANDBRUK {1987-
88) Il, l. 

- endr. i lov om -se LANDBRUK (1986-87) 
IV,2. 

- konstitusjonelle antegnelser til økonomi
forvaltningen - se LANDBRUK (1986-87) Il, 
4. 

- l. studieår for alle studieretninger lagt til -
se LANDBRUK (1987-88) Ill, 11. 

Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd, 
budsjett - se LANDBRUK (1985-86) I , l ; 
(1986-87) I, l ; (1987-88) l , l; (1988-89) I, l. 

Norges Lotteforbund, endring i samarbeidet 
Forsvaret og- se FORSVAR (1985-86) Il, 13. 

Norges musikkhøgskole, budsjett - se HØG
SKOLER (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Norges Naturvernforbund, krav om plass i Re
guleringsrådet for fiskeria - se FISKERI
REGULERING (1987-88) Ill, 2 og 4. 

Norges Postbank, spørsmålet om en - se POST 
(1986-87) Il, 3. 

Norges Postsparebank, bruk av sjekk i lønns
kontotjenesten- se POST (1985-86) IV, l. 

- forhøyelse av garantirammen · se POST 
(1988-89) Il, 6. 

- kontrollkomiten sender henstilling om en 
gjennomgang av loven og forskriftene for 
Postsparebanken, ref. S.tid. 579 (8.11.88) og 
vedtatt sendt Regjeringen. 

- lønnsfastsettelse for ny sjef - se POST 
(1987-88) Il, 4; (1987-88) Ill, 2. 

- rammebetingelser- se POST (1986-87) Il, 3. 
- reduksjon i utlånsrenta- se POST (1988-89) 

Ill, 3. 
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- suppleringsvalg av et varamedlem av kon 
trollutvalget - se POST (1985-86) Il, l. 

- ungdomslån- se POST (1986-87) Il, 5. 
- valg til kontrollkomiteen - se POST (1988-

89) Il, 5. 
Norges Råfisklag, nekting av russisk levering 

av råstoff i Finnmark - se FISKEOMSET
NING (1987 -88) Ill, 3. 

Norges sjøkartverk, avtale om utlevering av 
kartdata- se KARTVERK (1987-88) Ill , l. 

N<>rges Statsbaner, befordringsvedtekter - se 
JERNBANER (1985-86) Ill, 3. 

- budsjett - se JERNBANER (1985-86) I, l; 
(1985-86) Il , 3; (1986-87) I , l ; (1986-87) Il, 6; 
(1987-88) I , l ; (1988-89) I , l. 

- endring i hoveddistriktsstrukturen for - se 
JERNBANER (1985-86) Ill, 6 og 8. 

- forslag fra Harald Synnes om salg av eien
dommer, bifalt - se STATSBUDSJETTET 
(1987-88) I, 39. 

- nytt økonomisk styringssystem - se JERN
BANER (1987-88) Il, 3. 

- økonomisystemet ved NSBs reisebyråer -
se JERNBANER (1988-89) Il, 4. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige forsknings
råd, budsjett- se VITENSKAP (1985-86) I , 
l ; (1985-86) Il, 6; (1986-87) I , 2; (1987-88) I , 2; 
(1988-89) I , l. 

- fristilte institutt, utmelding av Statens Pen
sjonskasse- se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1986-87) Il, 4. 

Norges Tekniske Høgskole, bortfeste av tomt til 
SINTEF - se UNIVERSITET (1985-86) I , 2. 

- gave fra IBM, konstitusjonelle antegnelser
se HØGSKOLER (1987 -88) Il, l. 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) - se 
ELEKTRISITET (1985-86) IV, l. 

- avtale mellom Imatran Voima Oy (IVO) - se 
ELEKTRISITET (1985-86) Il, 4. 

Norges veterinærhøgskole, budsjett - se VETE
RINÆRVESEN (1985-86) I , l ; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l ; (1988-89) Il, 9. 

- endr. i lov om - se VETERINÆRVESEN 
(1985-86) IV, l; (1986-87) IV, 2. 

NORIMPOD, evaluering av veiledningsvirk
somheten- se UTVIKLINGSHJELP (1988-
89) Il, 4. 

- redusert budsjett 1988 - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 6. 

- støtte til u-land ved eksport til Norge - se 
UTVIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 15; 
(1986-87) I, l. 

Norlett i Askim, ny postterminal i lokalene til -
se POST (1985-86) Ill , 3. 

Norol, aksjer i - se OLJEOMSETNING (1987-
88) I, l. 

- budsjett 1986 - se OLJEOMSETNING 
(1985-86) I, 2. 

- konstitusjonell antegnelser- se OWEOM
SETNING (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 3. 

- salg av statens aksjer - se OLJEOMSET
NING (1987-88) Il, l og 2. 

NORPAS fjernsynssendinger- se KRINGKAS
TING (1987 -88) Il, 3. 

Norpolefin 1/S, Statoils overtakelse av Norsk 
Hydros eierandeler - se PETROKJEMISK 
INDUSTRI (1987-88) Il, l. 

Norpower AlS, Statskraftverkenes deltakelse i 
-se ELEKTRISITET (1987-88) Il, 7. 

NORRET (Norsk Oljeforening for Rettighetsha
vere), beskatningsspørsmål - se SKATTE
LOVER (1986-87) Il, l. 

Norsk Arkitekturmuseum, tilskudd 1989 - se 
KULTURVERN (1988-89) I, l. 

Norsk arkivinfonnasjon, Rana kommune, Nord
land- se SYSSELSETTING (1987-88) Il, 4. 

-866-

Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, omgjø
ring til stiftelse- se KULTURVERN (1987-
88) Ill, l. 

- Kongsberg, tilskudd 1989 - se KULTUR
VERN (1988-89) I, l. 

Norsk Data, avtale med Arbeidsdirektoratet 
om opplæringsplasser ved - se SYSSEL
SETTING (1988-89) Ill, 14. 

Norsk Faglitterært Fond, reisestipend fra - se 
KUNST (1986-87) Ill, 2. 

Norsk fjernundervisning, budsjett - se VOK
SENOPPLÆRING (1985-86) I, l ; (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Norsk Fjordhestesenter AlS - se LOTTERI OG 
SPILL (1988-89) Il, 2. 

Norsk Folkemuseum, etablering av et Stortin
gets Hus på- se KULTURVERN (1988-89) 
Il, l. 

Norsk Forsvarsteknologi A/S (NFT), melding 
om utvikling i perioden 1984-89- se STATS
BEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

- statlig våpenproduksjonsselskap se 
STATSBEDRIFTER (1987-88) Il, 7. 

- utbytte på aksjer 1988 - se STATSBEDRIF
TER (1988-89) I, 2. 

Norsk fosterhjemsforening - se BARNEVERN 
(1985-86) I, l. 

Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer 
A/S, etteroppgjØr - se SJØFART (1986-87) 
Il, 4. 

- Reksten-saken (ikke-beh.) - se SJØFART 
(1988-89) Il, 3. 

- virksomheten 1985- se SJØFART (1986-87) 
Il, 3. 

Norsk gerontologisk institutt, budsjett - se ELD
REOMSORG (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Norsk Hestesenter, forvalting av forskrifter til 
lov om kåring av avlshingster - se HUS
DYRBRUK (1988-89) IV, l. 

NORSK HYDRO AS ... . .. ... ... . .. . . ... . 411 

Norsk Informatikk Institutt, søknad om stipend 
og lån i Statens lånekasse for utdanning - se 
STUDIEFINANSIERING (1987-88) Ill , l. 

Norsk institutt for by- og regionforskning, rap
port om eldreomsorg fra - se ELDREOM
SORG (1985-86) Ill, l. 

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, bud
sjett 1989- se LANDBRUK (1988-89) I, l. 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsk
ning, budsjett- se LANDBRUK (1985-86) I, 
l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

Norsk institutt for skogforskning, budsjett - se 
SKOGBRUK (1985-86) I, l ; (1986-87) I , l ; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1987 - se SKOGBRUK (1987-
88) Il, l. 

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) - se 
HANDELSFLÅTE (1985-86) Il, l og 2; 
(1986-87) Il, l og 2; (1986-87) IV, 2 og SJØ
FART (1986-87) I , l; SJØFART (1988-89) I, l ; 
(1988-89) II,2. 

- etterforskning av straffbare handlinger - se 
HANDELSFLÅTE (1987-88) Ill, l . 

- skattefritak for utenlandske skipsinvesto
rer - se SKATTEFRADRAG (1986-87) IV, 6. 
Il, l og 2 

Norsk Jern Holding AlS - se NORSK JERN
VERK AS (1988-89) I , 2. 

- deltakelse i trådvalseverk i Danmark - se 
NORSK JERNVERK AS (1988-89) Il, 3; 
(1988-89) Ill, 5 og 6. 
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- forhandlinger om etablering av et trådval
severk i Danmark - se NORSK JERN
VERK AS (1988-89) Ill, 9. 

- melding om virksomheten - se NORSK 
JERNVERK AS (1988-89) Il, 5. 

- omstilling i Rana - se NORSK JERNVERK 
AS (1988-89) Il, 2. 

Norsk jernbaneplan 1990-1993 - se JERNBA
NER (1988-89) Il, 6. 

NORSK JERNVERK AS .................. 413 

Norsk Jetmotor AlS- se STATSBEDRIFTER 
(1987-88) Il, 7. 

- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
- se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

Norsk journalisthøgskole, nye lokaler til - se 
HØGSKOLER (1986-87) Ill, l. 

Norsk kassettavgiftsfond- se KUNST (1986-87) 
I , 2; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- årsmelding 1984- se KUNST (1985-86) Il, 2. 
Norsk kirkearkiv, tilskudd 1989- se KULTUR

VERN (1988-89) I, l. 
Norsk Koksverk AlS, avvikling av driften ved -

se STATSB.EDRIFTER (1987-88) Il, 10; 
(1988-89) Il, 3. 

- likviditetstilskudd - se STATSBEDRIF
TER (1987-88) Il, 5. 

- statsgaranti for kassekreditt- se STATSBE
DRIFTER (1986-87) Il, 5. 

Norsk kommuneforbund, sender henvendelse 
om Gaustad sykehus- se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1985-86) Ill. 

Norsk kulturfond, budsjett - se KULTUR (1985-
86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

- årsmelding 1984- se KULTUR (1985-86) Il, 
2. 

- årsmeldingen skal ikke lenger legges fram 
for Stortinget- se KULTUR (1985-86) I, l. 

Norsk kulturråd, avslag på støtte til bladet «Vi 
Foreldre >> - se KULTUR (1988-89) Ill, 2. 

- valg av medlemmer og varamedlemmer - se 
KULTUR (1988-89) Il, l. 

Norsk Luftambulanse ved Sentralsykehuset i 
Rogaland, nedlegging av - se HELSEVE
SEN (1986-87) Ill, 8. 

Norsk lærerakademi for kristendomsstudium og 
pedagogikk, budsjett - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) l , l; (1987-88) I , l; 
(1988-89) I, l. 

Norsk Lærerlag, drøfting om sensoroppdrag
se LÆRERE (1988-89) Ill, l. 

Norsk Medisinialdepot, - se HELSEVESEN 
(1985-86) Il, 3. 

- konstitusjonell kontroll - se HELSEVE
SEN (1986-87) Il, 4, (1987 -88) Il, 5; (1988-89) 
Il, 15. 

- organisatoriske og driftsmessige forhold -
se HELSEVESEN (1987-88) Il, 2. 

- virksomheten 1984-87- se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 16. 

Norsk Musikkinformasjon, budsjett - se KUNST 
(1986-87) I, 2; (1987-88) I, l. 

Norsk Olje- se Norol. 
Norsk Oljeforening for Rettighetshavere (NOR

RET), beskatningspørsmål - se SKATTE
LOVER (1986-87) Il, l. 

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), - se 
INNVANDRERE (1985-86) I, 4. 

- budsjett 1988 - se INNVANDRERE (1987-
88) I, l. 

Norsk Pasientforening, Økonomisk grunnlag for 
-se SYKDOMMER (1985-86) Ill, 5. 

Norsk pedagogisk studiesamling - se UTDAN-

NING (1987-88) I, l; (1988-89) I, l; (1988-89) 
Ill, 22. 

Norsk Pensjonistforbund, sender brev vedr. nytt 
trygdeoppgjør - se FOLKETRYGD (1985-
86) Il, l. 

Norsk pensjonistskole, medlemskap i Statens 
Pensjonskasse- se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1986-87) Il, 4. 

Norsk Polarinstitutt, budsjett - se POLAROM
RÅDENE (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I, l; (1988-89)1, l. 

- spesielle driftsutgifter - se POLAROMRÅ
DER (1986-87) Il, l. 

Norsk produktivitetsinstitutt (NPI), avtale med 
instituttsjefen, konstitusjonelle antegnel
ser- se RIKSREVISJONEN (1986-87) Il, 9. 

- avvikling fra 1.1.86 - se INDUSTRI (1985-
86) I, l. 

NORSK RIKSKRINGKASTING ... . .. . . . . 416 

Norsk Sameråds virksomhet 1984 - se SAMER 
(1985-86) Il, l. 

Norsk Tipping AlS - se LOTTERI OG SPILL 
(1985-86) IV, 2. 

- budsjett- se LOTTERI OG SPILL (1985-86) 
I, l ; (1986-87) I , l ; (1987-88) I , l; (1988-89) I , l. 

Norsk undervisningsforbund, lokallag i Roga
land, sender uttalelse om Regjeringens 
holdning til problemene i skolen, ref. S. tid. 
2010 (20.1.88) og vedlagt protokollen. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt, budsjett - se 
VITENSKAP (1985-86) I, 2; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- valg av medlemmer til Rådet for - se VI
TENSKAP (1985-86) Il, 2 og 7. 

Norsk Vegmuseum i Øyer, bev. 1989- se STATS
BUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

Norsk Venture AlS, adgang til å nytte negativ 
saldo ved aksjetegning - se SKATTELO
VER (1988-89) IV, 5. 

- opprettelse av - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) I, 34. 

Norske Fysioterapeuters Forbund, forhandlings
brudd - se LØNN (1986-87) Il, 3; (1986-87) 
Ill, 7. 

Norske Kommuners Sentralforbund, arbeidsgi
verstatus for- se ARBEIDSVILKÅR (1986-
87) Ill, 6. 

- fullmakt i arbeidsgiversaker - se KOMMU
NER (1986-87) IV, l. 

- overdragelse av myndighet i arbeidsgiver
saker- se FYLKER (1985-86) Il, l. 

Norske Misjonsforbunds Teologiske Seminar, 
studentboliger ved- se PRIVATE SKOLER 
(1985-86) Ill, l. 

Norske Shell AlS, erstatningsutbetaling til- se 
OWE (1986-87) Il, 2. 

- AlS, moderselskapets engasjement i Sør
Afrika - se OLJE (1986-87) Ill, l. 

Norske Skog, avhending av aksjer- se SKOG
BRUK (1986-87) Il, 5. 

Norske Skogindustrier AlS, avhending av aksjer 
i- se SKOGBRUK (1987-88) Il, 3; (1987-88) 
Ill, 2. 

Norskopplæring, ny fagplan for- se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1988-89) Ill, 23. 

Norsulfid AlS, forhandlinger om drift i Sulitjel
ma - se BERGVERK (1988-89) Il, 3. 

NORTRA, reiselivsnæringens markedsførings
organ- se REISELIVSNÆRING (1986-87) 
Il, l. 

- tilskudd til reiselivnæringens markedsfø
ring, budsjett 1989 - se REISELIVSNÆ
RING (1988-89) I, 2. 

Norving AlS, konsesjon for ruteflyvning - se 
LUFTFART (1986-87) Ill, l. 
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- konsesjon for flyvning fra Skien for - se 
LUFTFART (1985-86) Ill, 3. 

- og reduksjonen i rutetilbodet på Farsund 
lufthavn- se LUFTFART (1985-86) Ill, 5. 

Norway Foods Ltd. AlS, garantifullmakt - se 
FISKEFOREDLING (1987-88) I, l; (1988-
89) I, l. 

- omstillingsstøtte i forbindelse med økono
misk boikott av Sør-Afrika - se UTEN
RIKSHANDEL (1987-88) Il, 2. 

Norwesco AlS, nedlegging av virksomhet i Aur
skog - Høland - se INDUSTRI (1987 -88) Ill, 
l. 

Norzink, tildeling av fastkraft - se KRAFTIN
TENSIV INDUSTRI (1986-87) Il, l. 

NOTELSAT, delfinansiering av Tele-X- se TE
LEKOMMUNIKASJONER (1986-87) Il, 5. 

Noter, momsfritak for - se MERVERDIAV
GIFT (1987-88) HI, l. 

NRK-lisenskontor, Rana kommune, Nordland
se SYSSELSETTING (1987-88) II, 4. 

NRK-monopolet - se KRINGKASTING (1985-
86) Il, l. 

NRK/Telemark, vaktordningen - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1988-89) Ill, l. 

NRK- se NORSK RIKSKRINGKASTING. 
NSB- se Norges Statsbaner. 
NSBs bilruter, forslag om omdanning til et uav

hengig aksjeselskap - se JERNBANER 
(1988-89) Il, 6. 

NSBs reisebyrå, forslag om salg - se JERNBA
NER (1988-89) Il, 6. 

- Økonomisystemet ved - se JERNBANER 
(1988-89) Il, 4. 

NTNF- se Norges Teknisk-Naturvitenskapeli
ge Forskningsråd. 

Nulloppgjør- se LØNN (1986-87) Il, 4. 
Numedalsbanen, alternativ drift av- se JERN

BANER (1988-89) Il, 3. 
- omlegging- se JERNBANER (1987-88) Il, 4. 
- skader ved reguleringsendringer- se VASS-

DRAGSREGULERINGER (1986-87) Ill, 4. 
- tømmertransport på - se JERNBANER 

(1987-88) Ill, 6. 
NUPI - se Norsk Utenrikspolitisk Institutt. 
NUTEC, samarbeid med Statens Dykkerskole 

- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1988-89) 
III,8. 

NVE -se Norges vassdrags- og elektrisitetsve
sen og Norges vassdrags- og energiverk. 

Ny økonomisk verdensordning - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) Il, 5 og 6. 

Ny-Caledonia, FN-resolusjon om av-kolonise
ring av- se FN (1987-88) Ill, 2. 

Nydalen, Oslo, alternativ industri - se NORSK 
JERNVERK AS. 

Nydyrking- se JORDBRUK (1985-86) Ill, l og 
6. 

Nye Fredriksstad mek. Verksted, søknad om om
stillingslån fra - se VERFTSINDUSTRI 
(1985-86) Ill, 2. 

Nye Heltberg Gymnas, avslag på statsstøtte- se 
PRIVATSKOLER (1988-89) III, 4. 

Nyheim, Einar, tidl. stortingsrepr., minnetale 
ved hans død, S.tid. 2072 (25.2.86). 

Nyjordet, kraftlinje ved - se ELEKTRISITET 
(1986-87) Ill, 8 og 13. 

Nylon Polymer KG, Vest-Tyskland, Statoils 
kjøp av- se DEN NORSKE STATS OLJE
SELSKAP 

Nymoen, Jørgen og Gunhild - se BILLIGHETS
ERSTATNINGER (1985-86) Il, 4. 

Nynorsk i tidsskriftet SørNord Utvikling, bruk 
av- se STATSFORVALTNING (1987-88) Ill, 
4. 
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- lærebøker til innvandrere- se LÆREMID
LER (1988-89) Ill, l. 

- tidspunkt for utgivelse av lærebøker - se 
LÆREMIDLER (1988-89) III, 2. 

Nyvalg, grunnlovsforslag om utskriving av , 
ref. S.tid. 4419 (29.9.88). Se Dok. 12 (1987-
88). 

Næringsdepartementet, budsjett 1989 - se DE
PARTEMENTER (1988-89) I, 12. 

- flytting av saker vedrørende petroleums
virksomheten til- se DEPARTEMENTER 
(1988-89) Ill, 6. 

- utvidelse av Industridepartementet - se 
DEPARTEMENTER (1987-88) I, 14. 

- ansvar for bygg- og anleggsnæringene - se 
BYGNINGSVESEN (1986-87) Ill, 4. 

Næringsfond, avgjørelsesmyndighet for bruk 
av midler i - se ELEKTRISITET (1986-87) 
IV, 2. 

- for Ytre Helgeland - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1988-89) Il, 11. 

- for Rjukan - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1987 -88) Il, 6. 

- for Rødøy og Rana kommuner- se VASS
DRAGSREGULERING (1988-89) Il, 2. 

- i Valle og Bygland kommuner, opprettelse 
av- se ELEKTRISITET (1988-89) Il, 3. 

- omstillingsmidler til Øksnes kommune - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) III, 11. 

- tilleggsbev. 1989 til kommunale- se STATS
BUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

- tilskudd til kommunale - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1988-89) I, l og (1988-89) Il, 
3. 

Næringsinntekt, beskatning av - se PERSON
BESKATNING (1987-88) I, l og IV, l. 

Næringslivets Hovedorganisasjon,statsbedrif
ters medlemskap- se ARBEIDSVILKÅR 
(1988-89) Ill, 7. 

Næringslivsengasjement i u-land - se UTVIK
LINGSHJELP (1985-86) Il, 2; (1986-87) I, l; 
(1986-87) Il, 2; (1987-88) I , l; (1988-89) l, l. 

- gjennom MIGA- se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 13. 

-- melding om - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 12. 

- ny garantiordning - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 14. 

- redusert budsjett 1988 - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 6. 

- tilskudd til blandede kreditter - se UTVIK
LINGSHJELP (1988-89) Il, 11. 

Næringsmiddelkontroll - se FOLKEHELSE 
(1987 -88) IV, l. 

- med importert frukt - se FOLKEHELSE 
(1987-88) Ill, l. 

Næringsmiddelkontroll og ernæring, styre og 
råd for, budsjett- se FOLKEHELSE (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l. 

Næringsmiddelkontroll, Statens, budsjett 1988-
se FOLKEHELSE (1987 -88) I, l. 

Næringsmiddelkontrollen, ansattes med be
stemmelsesrett ved omorganisering av - se 
BEDRIFTSDEMOKRATI (1985-86) Ill, l. 

Næringsmiddeltilsyn, Statens, budsjett 1989- se 
FOLKEHELSE (1988-89) l, l; (1988-89) Il, 2. 

Næringsmidler, merking av bestrålte- se FOI.r 
KEHELSE (1988-89) Ill, l. 

Næringspolitikk, enkelte skatte- og avgifts
spørsmål- se STATSBUDSJETTET (1988-
89) l, 36. 

- melding om -se INDUSTRI (1988-89) Il, 9. 
Næringspolitiske tiltak, tilbaketrekking av for

slag om - se INDUSTRI (1985-86) Il, 10. 
Næringsvirksomhet i distriktene, utbygging av-



se DISTRIKTSUTBYGGING (1985-86) Il, l 
og9. 

Nærkringkasting, endr. i lov om - se KRING
KASTING (1987 -88) IV, 2 og 3; (1988-89) IV, 
3 og4. 

- lov om- se KRINGKASTING (1987-88) IV, 
l. 

Nærradio- se KRINGKASTING (1985-86) Il, l. 
- reklame i - se KRINGKASTING (1987-88) 

Ill, 4 og 8. 
- reklameavgift på - se KRINGKASTING 

(1988-89) Ill, 5. 
Nærradiosendere i Oslo-området, flytting til 

Brannfjell - se KRINGKASTING (1986-87) 
Ill, 5. 

Nødhjelpsmidler, endr. budsjett 1988 - se UT
VIKLINGSHJELP (1988-89) Il, 6. 

Nødmeldetjeneste, medisinsk - se HELSEVE
SEN (1988-89) IV, 3. 

Nødpeilesendere, tillatelse til bruk av andre ty
per enn den som ble brukt på «Stokksund» 
-se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, 
10. 

Nødpeileutstyr, godkjenning av - se SIKKER
HET TIL SJØS (1988-89) Ill, 7. 

Nødverge, straffereaksjonssystemet ved - se 
STRAFFELOVGIVNING (1987-88) Ill, 4. 

Nødvergebestemmelsen - se STRAFFELOV
GIVNING (1988-89) Ill, 2. 

Nøtterøy ligningskontor, reaksjon på urimelig
heter i skattesystemet fra - se SKATTER 
(1985-86) Ill, 5. 

NØV - se Ny økonomisk verdensordning. 
Nådesøknad og oppsettende virkning på full

byrdingen - se DOMSTOLER (1988-89) IV, 
2. 

Obligasjonsfond, beskatning av sparemåten - se 
SKATTER (1988-89) Ill, l. 

- endr. i skattlegging av- se SKATTER (1988-
89) IV, l. 

- i utlandet, skatteplikt ved avhendelse av 
andeler - se SKATTELOVER (1988-89) IV, 
3. 

Obligasjonsmarkedet, bankenes adgang til - se 
BANKER (1988-89) Ill, 9 . 

OBOS, rentefradrag for boliglån - se BOLIG
SAMVIRKE (1988-89) Ill, l. 

Observatørordning i bedriftsdemokratiet, for
slag om - se BEDRIFTSDEMOKRATI 
(1987 -88) IV, l. 

Odda, ordføreren, sender anmodning om utset
telse av St. meld. 40 (1986-87) om friluftsliv, 
ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlagt protokol
len. 

- tilsetting ved ilmenittsmelteverket i - se 
SYSSELSETTING (1986-87) Ill, l. 

Odda kommune sender uttalelse om Ilmenitt
smelteverket i Tyssedal, ref. S.tid. 1687 
(14.12.87) og vedtatt vedlagt protokollen. 

Odelsfrigjøringssak i Sør-Odal - se JORD
LOVER (1985-86) Ill, l og 3. 

Odelsloven, endr. i- se JORDLOVER (1987-88) 
IV, l. 

- forslag om endringer vedr. odelstakst - se 
JORDLOVER (1988-89) Ill, 4. 

- forslag om tillegg til - se JORDLOVER 
( 1985-86) IV, l. 

- praktisering av- se JORDLOVER (1985-86) 
Il , l; (1986-87) Il, l ; (1987-88) Il, 2 og 3. 

Odelstakst, verdifastsetting ved - se JORD
LOVER (1985-86) IV, l . 

OECD, overenskomst om administrativ bi
stand i skattesaker - se SKATTEA VTALER 
(1988-89) Il , 3. 
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Offentlige fond, regnskapet i 1984 - se STATS
BUDSJETTET (1985-86) Il, 3. 

Offentlige tjenestepensjonsordninger, regule
ringsprinsipper i - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1985-86) Il, 5. 

Offentlige utvalg, styrer og råd - se DEPARTE
MENTER (1985-86) Il, 4 og 7; (1986-87) Il, 6. 

- personer over 67 år i - se DEPARTEMEN
TER (1987-88) Ill, 3. 

Offentlighetsloven, forskriftene til - se STATS
FORVALTNING (1985-86) Ill, 2. 

Offshore-farty på britisk sokkel - se OLJEUT
VINNING (1986-87) Il!, 7. 

Offshoreindustrien, fagorgan for oppfØlging av 
konkurranse i- se INDUSTRI (1988-89) Ill, 
17. 

Ogorodnikov, Alexander (1986-87) l , situasjonen 
for den fengslede russer - se MENNESKE
RETTIGHETER (1986-87) Ill , 2. 

OL i Norge, markedsføring - se REISELIVS
NÆRING (1988-89) I, 2. 

- Lillehammer 1992 og 1994, refusjon av plan
leggingsutgifter- se IDRETT (1987-88) Il, l. 

- Lillehammer 1992 og 1994, statsgaranti - se 
IDRETT (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, l. 

- Lillehammer 1994, bevilgning til forbere
dende tiltak- se IDRETT (1988-89) Il, l. 

- Lillehammer, forskuttering av tippemidler 
- se IDRETT (1988-89) Ill, 9. 

- Lillehammer, opprusting av Gardermoen -
se IDRETT (1988-89) Ill, 2. 

Olivin AlS, konstitusjonell kontroll 1984 - se 
STATSBEDRIFTER (1985-86) Il, 2. 

- melding om utvikling i perioden 1984-89 -
se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

OUE . ....... .. ......................... 419 

Olje- og energidepartementet, budsjett - se DE
PARTEMENTER (1985-86) I, 9; (1986-87) l , 
12; (1987-88) l , 12; (1988-89) I, 12. 

- endr. budsjett 1987 - se DEPARTEMEN
TER (1987-88) Il, 3. 

- omgjøring av stillinger - se DEPARTE
MENTER (1988-89) Il, 7. 

Olje/fisk-fondet, tilskudd til - se FISKERIER 
(1985-86) I , l. 

Oljedirektoratet, budsjett - se OLJE (1985-86) I , 
2; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- lokaliseringen til Stavanger - se OLJE 
(1988-89) Ill, 8. 

- årsberetning- se OLJE (1985-86) Il, l; (1986-
87) Il, l; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, 5. 

Oljefond, forslag fra Anders Talleraas om opp
rettelse av et- se REGJERINGEN OVER
SENDT (1988-89) I. 

- forslag om - se REGJERINGEN (1988-89) 
Il, 11. 

Oljeforsyningsberedskap - se Beredskap, olje
forsyning. 

Oljeforurensning- se FORURENSNING 
Oljeindustrien, mindre bedrifters leveranser til 

-se OLJEUTVINNING (1987-88) Ill, 6. 
Oljekraftverk i Lysekil, norske miljøvernsyns

punkter på - se MILJØVERN (1988-89) Ill, 
12. 

Oljeleting i Skjærgårdsparken - se OLJEUT
VINNING (1988-89) Ill, 4 . 

OLJEOMSETNING .... .. .... .. ........ . . 425 

Oljeprisene og OPECs manglende vilje til re
duksjon i oljeproduksjonen - se OLJEUT
VINNING (1988-89) Ill, l. 
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Oljepriser- se OLJEOMSETNING. 
Oljeskattekontoret, avd. Sandnes ligningskon

tor - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1987-88)1V, L 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1986-87) Il, l; 
(1987-88) l, l; (1988-89) I, 2. 

- hjemmel til å ilegge tvangsmulkt - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1986-87) IV, 
4. 

Oljeskatt, budsjett 1986- se OWE (1985-86) I, l. 
Oljeutslipp fra tankskip- se FORURENSNING 

(1986-87) Ill, 20. 
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Omstillings- og utviklingstiltak i Sør-Varanger
se INDUSTRIUTBYGGING (1985-86) Il, 3; 
(1986-87) Il, l. 

Omstillingstiltak i Sulitjelma- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1987-88) I, 3. 

- i Verran kommune - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1988-89) Ill, 5. 

- budsjett 1989 - se INDUSTRIUTBYG
GING (1988-89) I, l. 

Omstreiferarbeid, opphør av tilskudd til Svan
viken- se SOSIALVESEN (1988-89) I, l. 

Onsøy kommunestyre sender uttalelse om inn
stramminger i kommuneøkonomien, ref. 
S.tid. 1964 (12.1.88) og vedlagt protokollen. 

OPEC, drØfting av Norges oljeproduksjon med 
-se OWE (1985-86) Ill, 2. 

OLJEUTVINNING ....................... 428 - norsk observatør ved ministermøte i Wien-

Oljevernberedskap i Fensfjordbassenget - se 
FORURENSNING (1986-87) Ill, 7. 

- i Mongstadregionen- se FORURENSNING 
(1987-88) Ill, 17. 

- melding om - se FORURENSNING (1988-
89) Il, 10; (1988-89) Ill, 39; OLJE (1988-89) 
Ill, 6. 

Oljevirksomhet, erstatninger til fiskere - se FIS
KERIER ( 1985-86) l, l. 

- og distriktspolitikk - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1986-87) Il, 4. 

Olsen, Jan Viggo, utvalgsleder - se HAVBRUK 
(1986-87) Il, 4; (1987-88) Il, 2. 

Ombudsmann for Forsvaret - se FORSVAR 
(1985-86) Il, 2. 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret - se Forsva
rets ombudsmannsnemnd. 

Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige 
- se SIVILARBEIDERE (1985-86) Il, l. 

- innberetning - se SIVILARBEIDERE 
(1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 4; (1986-87) Il, 4; 
(1987-88) Il, l; (1988-89) Il, 2. 

Omregistreringsavgift - se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) I, 3; (1986-87) I, 6; (1986-87) Il, 4; 
(1987 -88) I, 4; (1988-89) l, 3. 

Omsetningsavgift på billedkunst - se MERVER
DIAVGIFT (1988-89) IV, 2. 

Omsetningsrådet, virksomhet 1984 og 1985- se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1986-87) Il, 
2. 

Omsorgslønn - se ELDREOMSORG (1985-86) 
IV, l; SOSIALVESEN (1985-86) I, l. 

- ankeadgang vedrørende søknad om - se 
HELSEVESEN (1988-89) Ill, 11. 

- og avlastningstiltak, retningslinjer for - se 
HELSEVESEN (1986-87) Ill, 16. 

- og avlastningstiltak, praktisering av regel
verket- se HELSEVESEN (1988-89) Il, 6. 

- oppfølging av pålegg i Moss kommune - se 
HELSEVESEN (1988-89) Ill, 24. 

Omsorgspenger ved adopsjon - se TRYGDER 
(1986-87) IV, L 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

Omsorgspermisjon med lØnn for å ta vare på 
barnebarn - se ARBEIDSVILKÅR (1988-
89) Ill, 3. 

- ved adopsjon - se TRYGDER (1987-88) IV, 
3; (1988-89) I, 2; (1988-89) IV, 2. 

Omsorgstjenestene - se HELSEVESEN (1987-
88) l, l; (1988-89) l, l. 

Omstillings- og utviklingsbevilgning til Verran 
kommune - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1985-86) Il, 10. 

- til Folldal kommune - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1986-87) Ill, l. 

-- til Meråker kommune - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Ill, 3. 

se OLJE (1988-89) Ill, 3. 
- norske tilsagn om medvirkning til stabilise

ring av oljemarkedet - se OLJEOMSET
NING (1986-87) Ill, 2. 

- oljepriser og oljeproduksjon - se OWEUT-
VINNING (1988-89) Ill, l. . 

- salg av olje til Sør-Afrika- se OLJEOMSET
NING (1986-87) Ill, l. 

Operaformål, budsjett- se KUNST (1985-86) I, 
2; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Operasjon Dagsverk, støtte til lokale organisa
sjoner i det sørlige Afrika - se UTVIK
LINGSHJELP (1988-89) Il, 6. 

Operasjonskø for revmatikere - se HELSEVE
SEN (1986-87) Ill, l. 

Oppdragstakere, inntektsfradrag for frivillig sy
kepengetrygd - se SKATTEFRADRAG 
(1988-89) IV, 6. 

Oppdrettsanlegg i Finnmark og Nord-Troms, 
statsgaranterte lån - se HAVBRUK (1988-
89) Il, 4. 

- flytting pga algeinvasjon - se HAVBRUK 
(1987-88) IV, l. 

- sykdom ved- se HAVBRUK (1985-86) Ill, 3; 
(1986-87) Ill, 4. 

Oppdrettskonsulentstilling i Trøndelag - se HAV
BRUK (1985-86) Il, l. 

Oppdrettslaks, fare for arvemessig svekking av 
ville laksestammer- se HAVBRUK (1987-
88) Ill, 5. 

Oppdrettsloven, endr. i- se HAVBRUK (1988-
89) IV, l. 

- forskrifter til - se HAVBRUK (1985-86) Ill, 
2. 

- prinsippene for konsesjonstildeling - se 
HAVBRUK (1986-87) Ill, 3. 

Oppdrettsnæringen- se HAVBRUK 
Opphavsrett, endr. i åndsverkloven - se KUlr 

TUR (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, l. 
- til åndsverk, vederlag for kringkastings

bruk- se KUNST (1988-89) IV, 2. 
Opphavsrettshavere, avtale om kopiering av 

fjernsynsprogram med - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1986-87) Ill, 2. 

Opphevelsesloven, endr. i - se RETTSVESEN 
(1987-88) IV, 3. 

Oppheving av foreldede lovbestemmelser - se 
RETTSVESEN (1985-86) IV, 2. 

Oppheving av lov av 13. juli 1917 nr. 5 om Borre
gaardsretten- se ALKOHOL (1988-89) IV, 4. 

- av 26. juni 1925 nr. 4 om hundeavgift - se 
SÆRAVGIFTER (1988-89) IV, 4. 

- av 5. april 1927 om innførsel og omsetning 
av brennevin m .v. 

- se ALKOHOL (1988-89) IV, 4. 
- av 5. juni 1953 nr. 7 om avgift på klippfisk-

se SÆRAVGIFTER (1987-88) IV, 3. 
- om Norges Fiskeredskapsimport- se FIS

KERIER ( 1987 -88) IV. l . 



Oppheving av lover om kontroll og merking av 
varer- se FORBRUKERSAKER (1987-88) 
IV, l. 

Oppholdstilatelse for pakistanske kvinner - se 
INNVANDRERE (1986-87) III, 4. 

- utlendingers bruk av vielsesattest for å 
skaffe - se INNVANDRERE (1988-89) Ill, 
21. 

Oppland, igangsetting av drift av sykehjems
plasser i- se SYKEHUS (1985-86) III, 18. 

Opplandskraft, omplassering av lån- se BAN
KER (1986-87) Ill, 7. 

Opplysningsarbeid, budsjett - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Opplysningsorganisasjonene, voksenopplæring, 
budsjett - se VOKSENOPPLÆRING (1985-
86) I, l; (1985-86) Il, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Opplysningsvesenets Fond, salg av eiendommer 
fra- se DEN NORSKE KIRKE (1986-87) III, 
5. 

Opplysningsvesenets Fonds skoger, budsjett- se 
DEN NORSKE KIRKE (1985-86) I, l; (1986-
87) I , l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- virksomheten - se SKOGBRUK (1985-86) 
Il, 3; (1986-87) Il, 3. 

Opplæring, FoU-meldingen- se UTDANNING 
(1988-89) II, 5 og 6. 

Oppsigelse av en husøkonom ved Universitetet 
i Oslo- se ARBEIDSVILKÅR (1986-87) III, 
5. 

- innregning av ledighetstrygd i erstatnings
sum ved- se ARBEIDSVILKÅR (1986-87) 
III, 12. 

Oppsigelsesvern og frykt for AIDS - se AR
BEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 9 og 10. 

- for ansatte på NIS-skip - se ARBEIDSVIlr 
KÅR (1987 -88) Ill, 8. 

- for gifte kvinner - se ARBEIDSVILKÅR 
(1986-87) Ill, l. 

Oppsynstjeneste innenfor friluftsliv og natur
vern- se NATURVERN (1986-87) Ill, 17. 

Oppviglere mot lovlige møter - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 18. 

Oppviglerparagrafen i straffeloven, forslag om 
opphevelse - se STRAFFELOVGIVNING 
(1988-89) IV, l. 

Oprinnelsesmerker, endr. i lov om - se VARE
HANDEL (1985-86) IV, l. 

Opsahl,Torkel, utvalgsleder- se INNVANDRE
RE (1987-88) IV, l. 

Opsjoner, forslag om forbud mot handel med -
se AKSJER (1987-88) Il, l. 

Opsjonshandel- se AKSJER (1987-88) Ill, 2. 
- nye regler for- se AKSJER (1988-89) IV, 3. 
Opsjonsmarkedet, rykter og mistanker i - se 

AKSJER (1987-88) Ill, 4. 
- stans i utviklingen av - se AKSJER (1987-

88) Ill, 3. 
Oranus M/S, innfrielse av garantiansvar - se 

SJØFART (1985-86) Il, 2. 
Orator M/S, innfrielse av garantiansvar - se 

SJØFART (1985-86) Il, 2. 
Ordensvern, opprettelse av frivillig - se RETIS

VESEN (1986-87) III, 3. 
Oreigningsloven, endr. i - se JORDLOVER 

(1986-87) IV, 2; (1988-89) IV, 2. 
Organisasjonsfrihet- se ARBEIDSVILKÅR. 
Orkdal, etablering av floatglassverk i - se DI

STRIKTSUTBYGGING (1985-86) Ill, l. 
Ortopedisk avdeling ved Regionsykehuset i 

Trondheim, avvikling av kø til - se SYKE
HUS (1986-87) Ill, 14. 

Ortopedisk kirurgi, institusjoner for, budsjett
se SYKEHUS (1985-86) I, l; (1985-86) Il, 4; 
(1986-87) I, 2; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 
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- institusjoner for, tilleggsbev. 1987 - se SY
KEHUS (1986-87) Il, 4. 

Os kommune, Østerdalen, overdragelse av Luft
forsvarets stasjonsavdeling - se FOR
SVARSMATERIELL (1986-87) Il, 3. 

Os, Aud var, sivilombudsmann - se STORTIN
GETS OMBUDSMANN FOR FORVALT
NINGEN (1985-86) II, l. 

Osanpollen i Svolvær, forbud mot sildefisket i -
se FISKERIREGULERING (1985-86) Ill, l. 

Oscarshall, budsjett- se KONGEN (1985-86) I, 
l; (1986-87) I, l; (1987-88) I , l; (1988-89) I, l. 

Oseberg Nord, bev. til utvinning - se OLJEUT
VINNING (1987-88) Il, 7. 

Osebergfeltet, injeksjon av gass i - se OLJE 
(1985-86) Il, 6. 

- utbygging av og beskatning av mellomfel
tene- se SKATTER (1986-87) Ill, 3. 

Oslo, bruk av arealreserver til boligbygging - se 
BOLIGBYGGING (1987-88) Ill, l. 

- E 18 Fjelllinjen, riksveganlegg- se VEGVE
SEN (1986-87) Il, 3. 

- hovedvegnett, forslag om ekstra riksveitil
skudd - se VEGVESEN (1988-89) Il, 7. 

- hovedvegene i -se VEGVESEN (1985-86) Il, 
8; (1987-88) Il, 16. 

- hovedvegutbyggingen, bompengeprosjekt
stillinger - se VEGVESEN (1988-89) Il, 2. 

- hovedvegutbyggingen, bompengeordnin
gen- se VEGVESEN (1988-89) Il, 6. 

- hovedvegutbyggingen, forskuttering til 
Aker Eiendom AlS til E 18 Vestbanekrysset 
-se VEGVESEN (1988-89) Il, 2. 

- kollektivtilbudet i - se VEGTRAFIKK 
(1988-89) Ill, 9. 

- nedlegging av industriarbeidsplasser - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1987-88) Ill, 22. 

- prioriteringen av veiutbygging i - se VEG
VESEN (1988-89) Ill, 2. 

Oslo Filharmoniske Orkester - se KUNST (1986-
87) Ill, 5. 

- budsjett 1988- se KUNST (1987-88) I , L 
Oslo fylkesskattekontor, konstitusjonelle anteg

nelser - se SKATIEADMINISTRASJON 
(1987 -88) Il, 2. 

Oslo Katedralskolei bidrag til møte- og festsal -
se VIDEREGAENDE SKOLER (1987 -88) 
Il, l. 

Oslo kommune, AIDS-tiltak - se KOMMUNER 
(1987-88) Ill, 5. 

- ansettelsesstopp - se KOMMUNER (1988-
89) Ill, 7. 

- budsjettforslag til strømpriser - se KOM
MUNER (1986-87) Ill, l. 

- nedbetaling av underskudd ved rimeligere 
låneopptak - se KOMMUNENES ØKONO
MI (1988-89) Ill, 4. 

- opprettelse av en hovedstadskommisjon -
se KOMMUNER (1988-89) Ill, 2. 

- reguleringsplan for Nedre Foss på Gruner
løkka- se KOMMUNER (1988-89) Ill, 10. 

- Resirkuleringsanlegget (REO), innfrielse av 
garanti ansvar ved konkurs - se KOMMU
NER (1988-89) Il, 5. 

- statens betaling av eiendomsskatt på sine 
eiendommer i - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1988-89) Ill, 7. 

- styring av sosialsentre - se SOSIALVESEN 
(1988-89) Ill, 4. 

- uttalelse om lav eiendomsskatt i - se KOM
MUNENES ØKONOMI (1988-89) Ill, 8. 

- utviklingen i - se KOMMUNER (1988-89) 
III, 12. 

Oslo kretsfengsel, aksjon blant ansatte ved - se 
FENGSLER (1988-89) III, 5. 
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Oslo Militære Samfund, forsvarssjefens fore
drag l. desember 1986 og forsvarsministe
rens foredrag 12. januar 1987 - se FORSVAR 
(1986-87) Il, 7. 

Oslo Nye Teater, driftsavtale mellom kommu
nen og staten - se KUNST (1988-89) Ill, l. 

Oslo Næringsselskap og etableringsstoppen i 
Oslo- se BYGNINGSVESEN (1986-87) Ill, 
7. 

Oslo politikammer, etterforskning av pomogra
fi og videovold - se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1987-88) Ill, 14. 

- henleggelse av saker - se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1987-88) HI, 16. 

- offentliggjørelse av liste over kriminelle - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-
88) Ill, 15. 

- personalpolitikken overfor beredskaps
troppen ved - se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1985-86) Ill, 4. 

- prioriteringer - se POLITI OG P ATALE
MYNDIGHET (1986-87) Ill, 10. 

Oslo Postkontor, boikott av post til Sør-Afrika 
ved - se POST (1985-86) Ill, 2. 

Oslo Private Gymnas, forslag avvist som Stor
tinget uvedkommende - se PRIVATSKO
LER (1988-89) Il, 2 og 3. 

- forslag fra Carl I. Hagen om godkjenning av 
søknad fra - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1988-89) I. 

- forslag om godkjennelse trukket tilbake -
se PRIVATSKOLER (1988-89) Il , 4. 

- gjennomføring av pedagogisk opplegg - se 
PRIVATSKOLER (1988-89) Ill, l. 

Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus, bud
sjett - se SYKEHUS (1985-86) I, l ; (1986-87) 
I, 2; (1986-87) Il, 4. 

- nedlegging av- se SYKEHUS (1988-89) Il, 
11. 

- underskriftskampanje, ref. S.tid. 1170 
(28.11.86) og sendt sosialkomiteen. 

Oslo sanitetsforenings sykehotell, budsjett 1986-
se HELSEINSTITUSJONER (1985-86) I, l. 

Oslo Sentralstasjon, bortfeste av areal til Bypor
ten ANS- se JERNBANER (1988-89) Il, 5. 

- politiets aksjon «Gyldig legitimasjon» - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-
88) Ill, 19. 

Oslo skattefogdkontor, restanser ved behand
ling av arveavgift - se SKATTEADMINI
STRASJON (1988-89) Il , 3. 

Oslo Sporveier, samarbeid om politivakthold
se SAMFERDSEL (1986-87) Ill, 2. 

Oslo Trygdekontor, desentralisering til bydels
trygdekontorer- se TRYGDER (1987-88) Il, 
5. 

Oslo-erklæringen og punktet om proteksjonis
me- se EFTA (FRIHANDELSFORBUN
DET) (1988-89) Il, 2. 

Oslo-teatrene, driftsavtale mellom kommunen 
og staten- se KUNST (1988-89) Ill , l. 

Oslomarka, sikring av naturvern- og friluftsin
teresser- se NATURVERN (1988-89) Ill, 6. 

Osloveien spesialskole i Trondheim- se SPESI
ALSKOLER (1985-86) Ill, 3. 

Otravassdraget, minstevannføring i - se ELEK
TRISITET (1988-89) Il, 3. 

Otterlei, Helge, pensjon frå statskassa- se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1987-88) Il, 
7. 

Overenskomster inngått i 1984 - se TRAKTA
TER (1986-87) Il, 4. 

- inngått i 1985- se TRAKTATER (1987-88) Il, 
l. 

- inngått i 1986- se TRAKTATER (1987-88) Il , 
2. 
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Overformynderi, reviSJon av regnskaper - se 
PERSONVERN (1987-88) IV, 2. 

Overformynderiet, tilsetting og avlønning av 
fast formann i - se PERSONVERN (1986-
87) IV, l. 

Overgangsstønad for enslige mødre - se TRYG
DER (1985-86) Ill, 3. 

- skattlegging av enslige mødre med - se 
TRYGDER (1985-86) Ill, 7. 

- tilleggsinntekt til - se TRYGDER (1986-87) 
Ill, 9. 

Overhalla, bruk av privat grunn til forskning 
på sur nedbør- se FORURENSNING (1988-
89) Ill , 48. 

Overlevingsdrakter, svikt i glidelåsene på - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) Ill, 10. 

Overnattings- og serveringsnæringen - se REI
SELIVSNÆRING (1986-87) Il , l. 

Overtid i videregående skole, læreres nekting 
av - se VIDEREGÅENDE SKOLER (1987-
88) Ill, 7. 

Overtidsarbeid, muligheter for- se ARBEIDS
VILKÅR (1986-87) Ill, 14. 

Overvåking, arbeiderbevegelsens - se POLITI 
OG PATALEMYNDIGHET (1987-88) Ill , l 
og3. 

- politisk - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987-88) Ill, 7. 

Overvåkingsinstruksen - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1987-88) Il, 8 ; (1988-89) 
Il, l . 

Overvåkingstjenesten - se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1986-87) HI, 3 og 5; 
(1987 -88) HI, 2. 

- forslag om- se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1987 -88) Il, 5. 

- kontakt mellom norsk kvinne og tidligere 
russisk krigsfange - se POLITI OG PATA
LEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 24. 

- kontrollutvalget for - se Kontrollutvalget 
for overvåkings- og sikkerhetstjenesten. 
årsberetninger - se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) Il, 8; (1988-89) Il, l. 

Owren, Trygve, minnetale over tidl. stortings
repr. , S.tid. 2397 (5.3.87). 

Ozonlaget- se FORURENSNING (1986-87) Il, 
3; (1987-88) Il, 2. 

- bruk av skadelige bygningsmaterialer i re
gjeringskvartalet - se FORURENSNING 
(1987-88) Ill, 42. 

- forbud mot isoleringsplater som bryter ned 
- se FORURENSNING (1988-89) Ill, 13. 

- hemmelighold av opplysninger om produk-
sjon av skadelige kjemikalier - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 42. 

- nedbrytningen av - se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 34. 

- protokoll til Wien-konvensjon om vern av -
se MILJØVERN (1987 -88) Il , 6. 

- reduksjon av stoff som bryter ned - se FOR
URENSNING (1987-88) Ill, 11. 

- svekking ved bruk av haloner - se FOR
URENSNING (1987 -88) Ill, 40. 

- svekking over Svalbard- se FORURENS
NING (1986-87) Ill, 4. 

P-pille, hjerneslag ved bruk av - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1987-88) Il, 5. 

Pakistaner, nekting av skjenkeløyve til - se 
INNVANDRERE (1987-88) Ill, 4 . 

Pakistan, bygging av småkraftverk i - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) Ill, 6. 

- landanalyse - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 6. 

- landstudie av - se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Il. 8. 



- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1986-87) 
Il, l. 

- småjenter som er straffedømt etter voldtekt 
i- se MENNESKERETTIGHETER (1987-
88) Ill, 6. 

- tilskudd til - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87)1, l. 

- uenighet om u-hjelp til - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) II, 6 og 7. 

Palestinaflyktninger - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 9 og 10. 

Palestinere, representasjon på eventuell freds
konferanse - se UTENRIKSSAKER (1987-
88) Ill, 22. 

Palestinsk flyktningeleir, shiamuslimsk belei
ring av- se UTENRIKSSAKER (1986-87) 
Ill, 17. 

Palleproduksjon av innsatte i fengsel - se 
FENGSLER (1985-86) Ill, 9. 

Palmafoss-Granvin, nedlegging - se JERNBA
NER (1987-88) II, 4. 

Palme, Olof, minnetale over Sveriges statsmini
ster, S.tid. 2179 (12.3.86). 

Panserjagere, anskaffelse av 16 M48A5 - se 
FORSVARSMATERIELL (1985-86) Il, 2. 

Panteloven, endr. i - se FORSIKRING (1988-89) 
IV, 3. 

Papirindustriens Sentralforbund, brev fra - se 
TREFOREDLINGSINDUSTRI (1987 -88) 
Il, l. 

Papirpenger- se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1985-86) III, 2. 

Parabolantenner - se KRINGKASTING (1985-
86) Il, l. 

- bruk av - se TELEKOMMUNIKASJONER 
(1985-86) IV, l. 

- importfirmaers innkreving av NRK-avgift 
for- se KRINGKASTING (1986-87) Ill, l. 

- konsesjonsplikt - se KRINGKASTING 
(1986-87) Ill, 3. 

Parallellklasser, oppretting i samsvar med 
grunnskoleloven - se GRUNNSKOLE 
(1988-89) Ill, 8. 

Pariskonvensjonen - se ATOMKRAFT (1985-86) 
IV, 2. 

Parkeringsgebyr i Oslo - se VEGTRAFIKK 
(1986-87) III, 6. 

Parkeringsplasser for bevegelseshemmede - se 
VEGTRAFIKK (1988-89) HI, 17. 

Parkeringsplasser for Stortinget -se STORTIN
GET (1985-86) III, l ; (1986-87) I, l ; (1986-87) 
li, 6. 

Partistøtte, budsjett- se POLITISKE PARTI
ER (1987-88)1, l ; (1988-89) I, l. 

Parykk, dekning av utgifter etter kreftbehand
ling- se TRYGDER (1986-87) Ill, 14. 

Pasientaksjonen for Oslo Sanitetsforenings Rev
matismesykehus oversender underskrifter 
på kampanje, ref. S.tid. 1170 (28.11 .86) og 
sendt sosialkomiteen. 

Pasienter, behandling av døende - se SYK
DOMMER (1988-89) Ill, 12. 

- behandling utenfor bostedsfylke - se SY
KEHUS (1988-89) IV, l. 

- informasjon om feilbehandling - se HEL
SEVESEN (1988-89) III, 8. 

Pasientforening, Norsk, Økonomisk grunnlag 
for - se SYKDOMMER (1985-86) Ill, 5. 

Pasientforsikring, obligatorisk - se HELSEVE
SEN (1986-87) III, 20. 

Pasientforsikringsordning, vilkårene ved - se 
FORSIKRING (1986-87) Ill , l. 

Pasientinformasjonssystem, prøveprosjekt for -
se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 21. 
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Pasientombud- se SYKDOMMER (1986-87) III, 
23. 

Pasientskader, erstatning ved - se SYKEHUS 
(1985-86) III, 8. 

Pass, gebyr ved utstedelse av - se SÆRAVGIF
TER (1985-86) IV, l. 

Pasvik, mellomriksveg over - se VEGVESEN 
(1986-87) Ill, 4; (1987-88) Ill, 5 og 8. 

Pasvikdalen, krefthyppigheten - se SYKDOM
MER (1988-89) III, 9. 

Pasvikelva (Paatsojoki) - se GRENSESPØRS
MÅL (1985-86) Il, l og 2. 

- sportsfiske for utlendinger - se NATUR
VERN (1988-89) Ill, 7. 

Patentdirektiv, EFs - se INDUSTRI (1988-89) 
Ill, 5. 

Patentering av gener - se INDUSTRI (1988-89) 
Ill, 13. 

- av liv, etiske problemer ved - se VITEN
SKAP (1988-89) Ill, 7. 

- av plantesorter eller dyrearter, Den euro
peiske patentkonvensjon - se INDUSTRI 
(1988-89) Ill, 8. 

- innen gen- og bioteknologi - se INDUSTRI 
(1988-89) Il, 5. 

Patentkonvensjon, eventuell tilslutning til Den 
europeiske- se INDUSTRI (1987-88) Ill , 9. 

Patentrettigheter i Norge innenfor genteknolo
gien- se INDUSTRI (1988-89) Ill, 6. 

Patriark-sentre i Norge - se NARKOTIKA 
(1986-87) Ill, 4. 

Paulsen, Irene Maria Hytland - se BILLIG
HETSERSTATNINGER (1985-86) Il, 3. 

Pedagogisk seminar, overføring til universitete
ne- se UNIVERSITET (1987-88) I, 2. 

Pedagogisk utviklingsarbeid, budsjett - se UT
DANNING (1985-86) I, l; (1985-86) Il, 4; 
(1986-87) I, l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

Pedagogiske høgskoler, budsjett- se HØGSKO
LER (1985-86) l, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l ; (1988-89) I , l. 

- tilleggsbev. 1985 - se HØGSKOLER (1985-
86) Il, l. 

Pedagogiske tilbud til 6-åringer - se GRUNN
SKOLEN (1985-86) Il, 4. 

- foreldrebetaling for - se GRUNNSKOLE 
(1985-86) Ill, 6. 

Pedersen, Svein, fiskebåtreder, søknad om kon
demnering - se FISKERIER (1987 -88) Il, 5. 

Pelsdyrnæringen, bedring av forholdene for - se 
HUSDYRBRUK (1988-89) Ill, 3. 

- finansiering av - se HUSDYRBRUK (1986-
87) Ill, 5; (1987-88) Ill, 4. 

- investeringsavgift i - se HUSDYRBRUK 
(1985-86) Ill, 2. 

- nedskriving av for kostnader - se HUSDYR
BRUK (1988-89) Ill, l. 

Pelsdyrnæringens forkjøkken som avtagere av 
slakte- og fiskeavfall - se HUSDYRBRUK 
(1988-89) Ill, 2. 

Pendleres skatteforhold, Storfjord formannskap 
sender uttalelse om enslige, ref. S.tid. 3083 
(5.5.87) og vedlagt protokollen. 

Pengespill, uheldige konsekvenser av - se LOT
TERI OG SPILL (1987 -88) Ill, 3 og 4. 

Pengevesen - se NORGES BANK. I, 3. 
Pensjon, avtalefestet - se ARBEIDSVILKÅR 

(1987 -88) Il, 4. 
- avtalefestet, budsjett 1989 - se TRYGDER 

(1987 -88) Ill, 9; (1988-89) I , l. 
- lovfesting av- se TRYGDER (1988-89) IV, 4. 
- iverksettelse av ordningen - se TRYGDER 

(1988-89) I, 2. 
- skattebegrensning for skattytere som mot

tar avtalefestet - se SKATTEFRADRAG 
(1988-89) IV, 2. 
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- statstilskott til avtalefestet - se TRYGDER 
(1988-89) IV, 3. 

Pensjonene i Statens Pensjonskasse, forslag om 
gransking av pensjonsordningene - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1987-88) Il, 
l. 

- regulering av - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1985-86) Il, 5; (1986-87) Il, 6; 
(1987-88) Il, 3, 4 og 5. 

Pensjoner av statskassen - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1985-86) Il, l; (1986-87) 
Il. 3; (1987-88) li, 3, 4 og 7; (1988-89) I, 3. 

- budsjett 1989 - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1988-89) I, l. 

Pensjoner, endr. i den særskilte skattebegrens
ningsregelen - se FOLKETRYGD (1988-89) 
IV, 5. 

- i utlandet- se TRYGDER (1988-89) IV, 6. 
- regulering 1.4.1988 - se FOLKETRYGD 

(1987 -88) Il, 5. 
- regulering 1.4.1989 - se FOLKETRYGD 

(1988-89) Il, 5. 
- regulering av grunnbeløpet - se FOLKE

TRYGD (1985-86) Il, 8; (1986-87) Il, 6; (1987-
88) Il, 4. 

Pensjonister, likestilling mellom samboere og 
ektepar- se TRYGDER (1988-89) Il, 8. 

- nytt trygdeoppgjør for- se FOLKETRYGD 
(1985-86) Il, l. 

Pensjonsalder - se ARBEIDSVILKÅR (1987 -88) 
Il, 4. 

Pensjonsdelen, sammenslåing med helsedels
avgiften til en trygdeavgift - se FOLKE
TRYGD (1988-89) IV, l. 

Pensjonsforholdene i vegarbeidsdriften - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1985-86) Il, 
4. 

Pensjonsforsikring, fradrag for premie - se FOR
SIKRING (1986-87) IV, 3; PERSONBE
SKATNING (1988-89) IV, l. 

- lov om finansieringsvirksomhet - se FOR
SIKRING (1987-88) IV, l og 2. 

- lov om forsikringsvirksomhet - se FORSIK
RING (1987 -88) IV, 3 og 4. 

- markedsføring av- se FORSIKRING (1986-
87) Ill, 2. 

Pensjonsgrunnlag for befal - se MILITÆRT 
PERSONELL (1986-87) Ill, l. 

Pensjonsloven, endr. i - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1987-88) IV, l. 

Pensjonsordning for apoteketaten, budsjett 1987 
- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1986-87) I, l. 

- endr. budsjett- se STATENS PERSONAlr 
POLITIKK (1987-88) Il , 2; (1988-89) Il, 2. 

- endr. i - se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1986-87) IV, l. 

- fØrtidspensjonsavtale - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1988-89) IV, 2. 

Pensjonsordning for stortingsrepresentanter - se 
STORTINGSREPRESENTANTER (1985-
86) Il, 18; (1986-87) Il, 14; (1987-88) Il, 12 og 
14; (1988-89) Il, 13 og 15. 

- forslag fra Tora Aasland Houg, S .tid. 3131 
(10.6.86) og sendt Stortingets president
skap. 

- forslag fra Carl I. Hagen, S.tid. 2861-2865 
(12.4.88) og sendt Stortingets president
skap. 

Pensjonsordning for ansatte ved AlS Kongsberg 
Våpenfabrikk - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1988-89) Il, 2. 

- for sykepleiere, endr. i lov- se HELSEPER
SONELL (1985-86) IV, l; TRYGDER (1988-
89) IV, 2. 
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Pensjonspoeng, endr. i godskrivingsreglene ved 
uføretrygd - se TRYGDER (1988-89) IV, 2. 

Pensjonsreform, forslaget til - se TRYGDER 
(1987 -88) Ill, 9. 

Pensjonsrett for etterlatte i samboerforhold- se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1987-
88) Ill, 10. 

Pensjonssystem, folketrygdens - se TRYGDER 
(1988-89) Il, 7 og 9. 

Pensjonstrygd for fiskere- se FISKERE (1985-
86)IV, l ; (1986-87) IV, l. 

Pensjonstrygd for sjømenn- se SJØFOLK (1985-
86) Il, 2 og 3; (1985-86) IV, l; (1986-87) Il, 4; 
(1986-87) IV, 3; (1987-88) Il, 3 og 4. 

- budsjett - se SJØFOLK (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l ; (1987-88) I, l; (1988-89) I , L 

- fra 1.4.89 - se SJØFOLK (1988-89) Il, 2. 
Pensjonstrygd for skogsarbeidere - se SKOG

BRUK (1986-87) Il, l ; (1986-87) IV, 3 og l. 
Periodiske meldinger til Stortinget, sanering av -

se STATSFORVALTNING (1985-86) IV, 2. 
Permisjon, bilulykker blant rekrutter på - se 

MILITÆRT PERSONELL (1987-88) Ill, 4. 
Permisjon for foreldre med alvorlig syke barn -

se ARBEIDSMILJØ (1985-86) IV, l. 
Permisjon ved adopsjon, forlengelse av retten til 

-se ARBEIDSVILKAR (1986-87) IV, l. 
Permisjonsregler for kulturutøvere - se STA

TENS PERSONALPOLITIKK (1986-87) 
Ill, 7. 

Permittering, lov om lønnsplikt under - se 
LØNN (1987-88) IV, 4. 

Persiagulfen, situasjonen i- se UTENRIKSSA
KER (1987-88) li, l. 

Personaldirektoratet, fastsettelse av lønn for 
Postsparebankens nye sjef - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1987-88) Il, 9 og 
Ill, 12. 

PERSONBESKATNING . .. .. . . . .. . ... .. . 433 

Personbiler, fradragsrett ved yrkesmessig ut
leievirksomhet - se MERVERDIAVGIFT 
(1986-87) IV, l. 

Personforsikring, avtaler om - se FORSIKRING 
(1988-89) IV, 3. 

Personkontrollregister ved klareringsmyndig
heter i sivil statlig forvaltning - se PER
SONVERN (1986-87) Il, l. 

Personnummer, bruk av- se PERSONVERN 
(1985-86) Ill, 4. 

Personregisterloven- se PERSONVERN (1985-
86) li, 2; (1986-87) Il, l og 2; (1987-88) Il, l ; 
(1988-89) Il, l. 

- endr. i- se PERSONVERN (1986-87) IV, 2. 
Personsøkertjenesten - se TELEKOMMUNIKA

SJONER (1988-89) Il, 2. 
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Pesticidkontroll - se FOLKEHELSE (1987-88) 
III, l og 3. 

PETROKJEMISK INDUSTRI ...... .. ... . . 440 

Petroleumsbeskatningen - se SK.ATTELOVER 
(1986-87) Il, l. 

Petroleumsforsikringsfond, lov om statens - se 
OLJE (1985-86) IV, 2. 

- Statens, endr. bev. 
- se OWE (1987-88) Il , 4; (1988-89) Il, 4. 



Petroleumsloven, endr. i- se OLJE (1988-89) IV, 
l; OLJEUTVINNING (1987-88) IV, l, 2 og 3. 

- forskrift om bruk av norsk språk - se OLJE 
(1988-89) III, 12. 

Petroleumsskatt - se SKATTER (1985-86) I, 2; 
(1986-87) I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Petroleumsskatteloven, en dr. i - se SKATTELO
VER (1985-86) IV, 7; (1986-87) IV, 4 og 8; 
(1987-88) IV, 2 og 6; (1988-89) IV, 6. 

- praktiseringen av - se SKATTELOVER 
(1988-89) Il, l. 

Petroleumsvirksomheten på mellomlang sikt -
se OLJE (1987 -88) Il, 2. 

- sikkerheten (ikke-beh.) - se OLJE (1988-89) 
Il, 7. 

Phillipsgruppen, utbetaling av erstatning til - se 
OLJE (1985-86) Il, 2. 

Pickup, klassifisering av- se SÆRAVGIFTER 
(1987-88) Ill, 3. 

Piggdekkforbudet, praktisering av - se VEG
TRAFIKK (1987 -88) Ill, 4. 

Pihl, Tove, minnetale over tidl. stortingsrepr., 
S.tid. 2035 (27.1.87). 

PitBull-terrier, import av hunderasen- se VE
TERINÆRVESEN (1987 -88) Ill, l. 

Plan- og bygningsloven, bruk av bestemmelser 
ved planlegging av hovedflyplassen på Hu
rum- se BYGNINGSVESEN (1988-89) III, 
6. 

- endr. i - se BYGNINGSVESEN (1985-86) 
IV, 4; (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, l, 2 og 4. 

- innstilling om - se BYGNINGSVESEN 
(1987 -88) Ill, 2. 

- konsekvensutredninger vedr. ny- se BYG
NINGSVESEN (1988-89) Ill, 5. 

- og barns interesser - se BYGNINGSVE
SEN (1986-87) HI, 10. 

Planoverganger, sikring av - se JERNBANER 
(1987-88) III, l. 

Planteimport, nye regler for - se JORDBRUK 
(1988-89) III, l. 

Plantevern - se NATURVERN. 
Plantevemgift, kontroll med importert frukt -

se FOLKEHELSE (1987-88) Ill, l. 
Plantevernmiddelloven, endr. i - se JORD

BRUK (1987-88) IV, 2. 
Plantevernmidler, avgifter på - se LAND

BRUKSPRODUKTER (1987-88) Ill, l. 
Plastisk-kirurgiske inngrep, retningslinjer for -

se HELSEVESEN (1987-88) Ill, 8. 
Pliktavleveringslov, ny - se BIBLiarEK OG 

LITTERATUR (1988-89) IV, 2. 
PLO, deltakelse i ev. forhandlinger om Midtøs

ten - se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 
22; (1988-89) Ill, 7 og 27. 

- dialog USA og - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Il, 4. 

- FN-debatt om virksomheten i Libanon- se 
FN (1986-87) Ill, 5. 

- kontakt mellom USA og - se FN (1988-89) 
Il, l og 4. 

- planer om kontor i Norge- se UTENRIKS
SAKER (1986-87) Ill, 6. 

- reaksjoner overfor Israel etter drap på nest
leder- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 
17. 

- samarbeid med ved kidnappingssak i Liba
non- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 
13. 

PLO-kontor i Norge - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) III, 4 og 12. 

Plus-skolen i Fredrikstad, godkjenning av sko
makerlinje - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1987-88) Ill, 18. 

Polarinstituttet- se Norsk Polarinstitutt. 
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POLAROMRÅDER ...................... 441 

Polen, miljøvernbistand fra Norge til- se MIL
JØVERN (1988-89) III, 9. 

Poliklinikker, feilaktig trygderefusjon for psy
kologbehandling- se HELSEVESEN (1988-
89) Il, 17. 

- refusjonsregler for psykiatriske - se SYKE
HUS (1987 -88) Ill, 10. 

- refusjonssystem ved voksenpsykiatriske -
se SYKEHUS (1988-89) Il, 2. 

Polis, smelting av - se POLAROMRÅDER 
(1986-87) III, l. 

POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET ....... 443 

Politiberedskap - se Beredskap i politiet. 
Politiet, budsjett 1986 - se POLITI OG PÅTA

LEMYNDIGHET (1985-86) I, l. 
Politiintendanturen, budsjett 1986 - se POLITI 

OG PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) I, l 
Politiloven, endr. i- se POLITI OG PÅTALE

MYNDIGHET (1985-86) IV, l. 
Politirolle-utvalget - se POLITI OG PÅTALE

MYNDIGHET (1987-88) Ill, 29. 
Politisk kartlegging ved krigspensjonering- se 

PERSONVERN (1986-87) III, 3. 
Politisk overvaking, heimel for - se POLITI OG 

PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) Ill. 3. 

POLITISKE P AR TIER ................... 450 

Politiskolen, budsjett 1986 - se POLITI OG PÅ
TALEMYNDIGHET (1985-86) I, l. 

- op,Plæring i sivile gjøremål - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1987 -88) Ill, 13. 

Politivold, oppsummering av debatt- se POLI
TI OG PATALEMYNDIGHET (1987-88) Ill, 
24. 

- saken i Bergen, uforutsette utgifter - se PO
LITI OG PATALEMYNDIGHET (1987-88) 
Il, 2. 

- ved Bergen politikammer - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) Ill, 10. 

Pollenundersøkelse, midler til - se SYKDOM
MER (1987-88) Ill, 8. 

Porno-paragrafen i straffeloven, håndhevelse 
av- se STRAFFELOVGIVNING (1986-87) 
Ill, l. 

Pomografi og videovold, etterforskning ved 
Oslo politikammer - se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1987-88) III, 14. 

- straff for innførsel av - se STRAFFELOV
GIVNING (1988-89) IV, 5. 

- undervisningsopplegg mot - se LÆREMID
LER (1986-87) Ill, 6. 

- øremerking av stillinger - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 17. 

Porsgrunn, Kulltangen bru - se VEGVESEN 
(1987 -88) Il, 12. 

Porsgrunn Fabrikker, krafttildeling - se 
NORSK HYDRO (1985-86) Il, l. 

Porsgrunn-Tinnoset, ruteendring- se JERNBA
NER ( 1988-89) Ill, 2. 

Portotakster for aviser, forskjellsbehandling 
ved reduksjon av - se POST (1988-89) Ill, 5. 

- Økning for aviser og blader- se POST (1986-
87) I, l. 

Portoøkninger, budsjett 1988 - se POST (1987-
88) I, 2. 

Portugal, bilateral bistand - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) I, 2. 
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- tiltredelse til EF, tilleggsprotokoll til avtale 
med Norge - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1986-87) Il, 2. 

POST ... . . ...... . ... . .. .. . . .. . .. .... . ... 452 

Postbank, spørsmål om etablering av- se POST 
(1986-87) Il, 3. 

Postgiro, rammebetingelser - se POST (1986-87) 
Il, 3. 

- reduksjon av inntektsanslag - se POST 
(1987-88) Il, 6. 

Postgirobygget i Oslo - se KOMMUNER (1985-
86) Ill, 4. 

Postgirokonti, renter på - se POST (1986-87) I, 2. 
Postordrekataloger, angivelse av tekstilvarers 

opprinnelsesland i - se VAREHANDEL 
(1985-86) IV, l. 

- krav om opplysninger i - se FORBRUKER-
SAKER (1987-88) IV, l. 

Postrådet - se POST (1985-86) Il, 2. 
Postsparebanken - se Norges Postsparebank. 
Postverket, budbiler - se POST (1985-86) Ill, l. 
- budsjett- se POST (1985-86) I , l ; (1986-87) I , 

l og 3; (1987-88) I , l ; (1988-89) I , l. 
- rammebetingelser - se POST (1986-87) Il, 3. 
- revidert driftsbudsjett 1988 - se POST 

(1987 -88) Il, 5. 
- skrankemaskinsystem til - se POST (1985-

86) II, 3. 
- Økonomiske konsekvenser av arbeidstids

reformen - se POST (1988-89) Il, 4. 
Poteter - se LANDBRUKSPRODUKTER. 
Potteplanter, stans i privat import av - se 

LANDBRUKSPRODUKTER (1988-89) Ill , 
7. 

Praktikanter, arbeidsvilkår for- se ARBEIDS
VILKÅR (1985-86) III, 8. 

Praktisk-teologiske seminarer, budsjett - se 
DEN NORSKE KIRKE (1985-86) I, l ; (1986-
87) I, l ; (1987-88) I , l ; (1988-89) I, l. 

Premiesparing for ungdom, budsjett - se BAN
KER (1985-86) I , l ; (1986-87) I , l ; (1987-88) I , 
l ; (1988-89) I, l. 
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Pressefonnål utenlands, budsjett - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; 
(1987 -88) I , l ; (1988-89) I, l. 

Presselosje, Stortingets, sender søknad - se 
STORTINGET (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 2. 

Pressestøtte, budsjett - se PRESSE (1985-86) l , 
l ; (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- til aviser i Finnmark (salderingen) - se 
STATSBUDSJETIET (1988-89) I, 34. 

- tilleggsbev. 1989 -se PRESSE (1988-89) Il, 
l. 

Prest, innkalling ved katastrofer - se RED
NINGSTJENESTE (1987-88) Ill, 3. 

Prestegårder, budsjett - se DEN NORSKE KIR
KE (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I , l. 

- fortgang i salg av- se DEN NORSKE KIR
KE (1988-89) III, 4 og 6. 

- pris ved avståelse av tomteareal - se DEN 
NORSKE KIRKE (1988-89) Ill, 7. 

- restaurering av Holla prestegård - se DEN 
NORSKE KIRKE (1988-89) Ill, 5. 

- tilleggsbev. 1989 - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Prestegårdsforpaktere - se DEN NORSKE KIR
KE (1986-87) Ill, 6; (1987-88) Ill, 2. 

Presteskapet, budsjett- se DEN NORSKE KIR
KE (1987-88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- endr. budsj. 1988 - se DEN NORSKE KIR
KE (1987 -88) Il, 2. 

Prestetjeneste, innsparingskravet - se DEN 
NORSKE KIRKE (1986-87) Il, l og 2. 

- ordinering av lekfolk til- se DEN NORSKE 
KIRKE (1988-89) Ill, 3. 

Presthus, Rolf, finansminister, utnevnes til for
svarsminister - se REGJERINGEN (1985-
86) Il, 5. 

- stortingsrepr., minnetale over, S .tid. 1951 
(7.1.88). 

Prevensjonsautomater for bekjempelse av 
AIDS - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1986-87) Ill, 14. 

Prevensjonsmiddel- se SVANGERSKAP (1986-
87) Il, 3. 

Prikkbelastning i førerkort - se TRAFIKKSIK
KERHET (1986-87) li, 2. 

Prinsippmeldingen om u-hjelp - se UTVIK
LINGSHJELP (1986-87) Il, 5 og 6. 

Prisdirektoratet, budsjett - se PRISER (1985-
86) l, l ; (1986-87) I , l; (1987-88) I , l; (1988-89) 
l , l. 

PRISER .. . ... ......... . . . .... . .. .. . ..... 458 

Prisloven, endr. i - se PRISER (1987-88) IV, l. 
Prismyndighetenes virksomhet - se PRISER 

(1985-86) Il, 2 og 3; (1986-87) Il , 2; (1987-88) 
li, 2; (1988-89) Il, 2. 

Prisnedskrivning for jordbruksvarer - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1985-86) I, 2. 

Prisreguleringsfondet for sild, melding 1985- se 
PRISER (1985-86) Il, l. 

Prisrådet, sammensetning- se PRISER (1987-
88) IV, l . 

Prisstopp - se PRISER (1985-86) III, 10. 
Pristilskudd, budsjett - se SUBSIDIER (1985-

86) I, l ; (1985-86) Il, 2; (1986-87) I, l ; (1986-
87) Il, l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) I , l. 

- endr. budsjett 1988- se SUBSIDIER (1988-
89) Il, l . 

- tilleggsbev. 1988- se SUBSIDIER (1987-88) 
Il, l. 

Privat Hospital A/S i Mesnalia, etablering av -
se SYKEHUS (1985-86) Ill, 23. 

- statens overtagelse av Mesnalien kursted -
se SYKEHUS (1986-87) II, 3, 5 og 6. 

Privat sykehusdrift - se SYKEHUS (1985-86) 
III, 12, 13, 14, 15 og 16. 

Privat virksomhet for helsepersonell utenfor ar
beidstid, bifalt forslag om - se HELSEVE
SEN (1988-89) I , l ; (1988-89) Ill , 10. 

Private helseinstitusjoner, forslag om at utgifter 
ikke skal være fradragsberettiget - se HEL
SEVESEN (1985-86) I , l. 

- lån av medisinsk utstyr fra offentlige syke
hus til - se SYKEHUS (1985-86) Ill , 21. 

- skattefradrag for behandling i - se SKAT
TEFRADRAG (1985-86) III, 5. 

Private helsetjenester, forslag fra Kåre Kristian
sen om samarbeid mellom offentlig og - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1986-87) l. 

Private organisasjoner, tilskudd til prosjekter -
se UTVIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 15. 

Private poliklinikker, refusjon av folketrygden 
for- se FOLKETRYGD (1985-86) Ill, l. 

Private prøverørsklinikker - se SYKEHUS 
(1985-86) III, 16. 



Private skole- og kirkebygg, tilskudd til (salde
ringen) - se STATSBUDSJETTET (1988-89) 
I, 34. 

Private sykehus, kjøp av helsetjenester fra - se 
HELSEVESEN (1986-87) Ill, 15. 

Privathøyskoleloven - se PRIVATSKOLER 
(1985-86) IV, l og 2. 

- endr. i- se HØGSKOLER (1988-89) IV, l. 
Privatisering av offentlig sektor - se KOMMU

NER (1985-86) Ill, 7; STATSFORVALT
NING (1986-87) Ill, 4, 5 og 6. 

- av statlig virksomhet på samferdselsekto
ren - se STATSFORVALTNING (1985-86) 
Ill, 4. 

Privatisering av helsevesenet - se HELSEVE
SEN (1987-88) Il, 9. 

- Asker-klinikken AlS - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 9. 

- Ring Medisinske Senter AJS - se HELSE
VESEN (1988-89) li, 8. 

- Mesnalisaken - se HELSEVESEN (1986-87) 
Il, 3 og 8. 

- Nasjonal helseplan - se HELSEVESEN 
(1988-89) Il, 11. 

- overdiagnostisering ved - se HELSEVE
SEN (1985-86) Ill, 7. 
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lefsen- se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1986-87) I. 

- tiltak mot - se VEGTRAFIKK (1988-89) Ill, 
7. 

- utmåling av bøter etter nye regler i vegtra
fikkloven- se VEGTRAFIKK (1988-89) Ill, 
8. 

Prosjekt S, informasjon om omorganisering av 
spesialskolene - se SPESIALSKOLER 
(1988-89) Ill, 3. 

Prospektering AlS- se BERGVERK (1986-87) I, 
2; (1986-87) Il, l. 

Prospektering etter malm i Nord-Norge, bud
sjett- se BERGVERK (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1988-89) I, l. 

Prost Olaf B. Dal, nominert på listen til partiet 
Stopp Innvandringen - se DEN NORSKE 
KIRKE (1988-89) Ill, l. 

Prostitusjon - se SOSIALVESEN (1988-89) Ill, 
2. 

- forskningsrapport - se SOSIALVESEN 
(1988-89) Ill, 7. 

Prøvenummer, endr. i trafikktrygd- se VEGVE
SEN (1988-89) li, 4. 

Prøveprosjekt for et pasientinformasjonssy
stem- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 21. 

Prøverørsbefruktning - se SVANGERSKAP 
(1985-86) Ill, L 

- lov om- se SVANGERSKAP (1986-87) IV, 2. 
PRIVATSKOLER ........................ 461 - refusjon, budsjett 1987 - se HELSEINSTI-

Produksjonsavgift for olje - se OLJEUTVIN
NING (1987-88) Il, 6; (1987-88) IV, l, 2 og 3. 

Produktansvarsloven - se FORBRUKERSA
KER (1987-88) IV, 3; (1988-89) IV, l. 

- endr. i - se FORSIKRING (1988-89) IV, 3. 
Produktavgift på fiskerinæringen, m.m. bud

sjett 1989- se AVGIFTER (1988-89) I, l. 
Produktavgift på fisk, budsjett- se AVGIFTER 

(1985-86) I, l; (1986-87) I, l og 3; (1987-88) I, 
3. 

- endr. budsj.vedtak (tilbakesendt) - se AV
GIFTER (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l. 

Produktivitetsarbeid, budsjett 1988 - se HAN
DEL (1987-88) I, 4. 

Produktivitetsfrem.mende tiltak i staten, bud
sjett- se STATSBUDSJETTET (1985-86) I, 
12; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 8; (1988-89) I, 
10. 

Produktkontrollarbeidet i 1985 og 1986- se Mil.,. 
JØVERN (1987-88) Il, 2. 

Produktkontrolloven, endr. i - se MILJØVERN 
(1985-86) IV, l. 

Produktregisteret, budsjett - se ARBEIDSMJI.,. 
JØ (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Produktutvikling, investeringsavgift på - se 
SÆRAVGIFTER (1986-87) Ill, 6. 

Professor fra embetsmann til tjenestemann- se 
UNIVERSITET (1988-89) IV, l. 

Professortittel for høgskoledosenter - se HØG
SKOLER (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Program 2 - se NORSK RIKSKRINGKAS
TING (1985-86) I, l. 

Promilledømte bilførere, tvungen behandling 
av- se VEGTRAFIKK (1986-87) Ill, 2. 

Promillegrense på O- se VEGTRAFIKK (1988-
89) Ill, l. 

Promillekjøring - se VEGTRAFIKK (1986-87) 
Ill, 3. 

- endr. i vegtrafikkloven- se VEGTRAFIKK 
(1987-88) IV, 2. 

- forslag om straffeutmåling ved - se STRAF
FELOVGIVNING (1987-88) 11, l. 

- straffereaksjoner ved, forslag fra Harald El-

TUSJONER (1986-87) l, l. 
Prøverørsklinikker, private- se HELSEINSTI

TUSJONER (1985-86) Ill, l. 
Prøverørsmetoden- se SVANGERSKAP (1985-

86) IV, l og 2. 
Prøvesprengpinger med atomvåpen, USAs - se 

ATOMVÅPEN (1986-87) Ill, 2. 
Psykiatrisk enhet i Sør-Trøndelag - se SYKE

HUS (1986-87) Il, 7. 
Psykiatrisk forskning, styrking av - se HELSE

VESEN (1987-88) Ill, 16. 
Psykiatriske sykehus, medisinbruk ved- se SY

KEHUS (1988-89) Ill, 17. 
Psykisk helsevern i Troms - se HELSEVESEN 

(1985-86) Il, l. 
Psykisk helsevemloven, endr. i- se SYKEHUS 

(1988-89) IV, l. 

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE ...... 464 

Psykologbehandling, feilaktig trygderefusjon 
for- se HELSEVESEN (1988-89) 11, 17. 

Psykologer, avtale om driftstilskudd og takster 
-se HELSEPERSONELL (1987-88) Il, 10; 
(1988-89) Il, 2. 

- tilskudd til fellesformål - se TRYGDER 
(1988-89) IV, 5. 

Psykologhjelp, avtale om driftstilskudd og tak
ster - se HELSEVESEN (1987 -88) Il, 4. 

Psykoseregister - se PERSONVERN (1986-87) 
Ill, 4; (1988-89) Il, l. 

Psykososialt team for flyktninger i Norge - se 
INNVANDRERE (1987-88) Ill, 31; HELSE
PERSONELL (1988-89) l, l. 

Psykotiske fanger- se FENGSLER (1985-86) Ill, 
3. 

Pusur, skoledagboka - se GRUNNSKOLE 
(1987 -88) Ill, 2. 

PYR-KAL, våpensalg fra Dyno til gresk våpen
fabrikk - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
Ill, 9. 

- våpensalg fra Raufoss til gresk våpenfa
brikk - se UTENRIKSHANDEL (1988-89) 
III, 8. 
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Påskeinnbrudd, tiltak mot- se POLITI OG PA
TALEMYNDIGHET (1987 -88) Ill, 21. 

Påskepakken- se FINANSER (1985-86) Il, 3. 
Påtalemyndigheten, budsjett - se POLITI OG 

PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) l, l; (1986-
87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

Påtaler i Stortinget- se STORTINGETS FOR
RETNINGSORDEN, påtaler. 

Påtaleunnlatelse, overføring av myndighet til å 
gi - se DOMSTOLER (1988-89) IV, 2. 

Rabattordninger, forskjellsbehandling av kun
der ved - se FORBRUKERSAKER (1987-
88) III, 3. 

Radar i Vardø for etterretningstjenesten - se 
FORSVAR (1988-89) Ill, 17. 

Radardekningen i Nord-Norge- se LUFTFART 
(1986-87) Ill, 12. 

Radarvarslingssystem, nedlegging av ACE 
HIGH-stasjoner- se FORSVAR (1987-88) Il, 
11. 

Radio- se KRINGKASTING. 
Radioaktivitet fra Tsjernobyl- se FORURENS

NING (1986-87) Il, 3. 
- heving av skipsvrak - se ATOMKRAFT 

(1988-89) Ill, 3. 
- i Nord-Østerdalen, måleutstyr for- se FOL

KEHELSE (1986-87) Ill, 5. 
- i reinkjøtt, kompensasjon - se REINDRIFT 

(1987-88) Il, 3; (1988-89) Il, 2. 
- i reinsdyrkjøtt- se HELSEVESEN (1986-87) 

Ill, 5. 
- i tamrein - se REINDRIFT (1988-89) Ill, 2. 
Radioaktivt avfall i havet, dumping av - se 

FORURENSNING (1986-87) Ill, l. 
- lagring i Nordsjøen- se FORURENSNING 

(1987-88) Ill, 21; (1988-89) III, 46. 
- lagring på Kjeller- se FORURENSNING 

(1988-89) Ill, 36. 
Radioaktivt innhold i melk, støtte til melkepro

dusenter pga. - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1986-87) Ill, 2. 

Radioaktivt nedfall- se ATOMKRAFT (1985-86) 
Ill, 2, 4 og 5. 

Radiobingo, beløpsgrensene i lotteriloven - se 
LOTTERI OG SPILL (1987-88) Ill, 2. 

Radiosambandsnett, konsesjonsavgitl. ror - se 
TELEKOMMUNIKASJONER (1987 -88) 
Ill, 2. 

Radiumhospitalet - se Det Norske Radiumhos
pital. 

Radiumhospitalets apotek, budsjett - se HEL
SEVESEN (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1989 - se SYKEHUS (1988-
89) Il, 10. 

Rafinor, Statoils overtakelse av Norsk Hydros 
eierandeler - se PETROKJEMISK INDU
STRI (1987 -88) Il, l. 

Raketter, forsvarssystem mot ballistiske - se 
NATO (POLITISKE SPM) (1986-87) Ill, 4. 

Rammetilskudd til div. formål, endr. budsj.- se 
LOKALFORVALTNING (1987-88) Il, 6; 
(1988-89) Il, 4. 

- til folkerike kommuner på Østlandet - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) Ill, 
5. 

- til grunnskoleundervisning, budsjett - se 
GRUNNSKOLE (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- til helse- og sosialtjenesten i fylkeskommu
nene - se FYLKESKOMMUNENES ØKO
NOMI (1986-87) I, 3; (1987-88) I, 3; (1988-89) 
I, 3; (1988-89) Il, 3. 

- til helse- og sosialtjenesten i kommunene -
se KOMMUNENES ØKONOMI (1986-87) I, 
3; (1987 -88) I, 2; (1988-89) l, 2; (1988-89) I, 2. 

- til kommunale kulturformål, budsjett - se 
KULTUR (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
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- til kommuner og fylker i forbindelse med 
lønnsoppgjøret - se LOKALFORVALT
NING (1988-89) Il, 5. 

- til sjukeheimplasser - se LOKALFOR
VALTNING (1986-87) Ill, l. 

- til videregående opplæring, budsjett - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

Rana, arbeidsmarkedstiltak i - se SYSSEL
SETTING (1987 -88) Il, 4 og 6. 

- avvikling av driften ved Norsk Koksverk 
AJS- se SYSSELSETIING (1987-88) Il, 5. 

- bev. til spesialavfallsanlegg - se FOR
URENSNING (1988-89) Il, 11. 

- flytting av NRKs lisenskontor til Mo - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1988-89) 
Il, 3. 

- kostnadene ved et sentralanlegg for spesia
lavfall i- se FORURENSNING (1988-89) Ill, 
14. 

- kraftpris til nytt ferrosilisiumverk iMo-se 
KRAFTKREVENDE INDUSTRI (1988-89) 
Ill, l. 

- Miljøteknologisk senter i Mo - se INDU
STRIUTBYGGING (1987-88) Il, 2 

- og Norsk Jernverk as, omstillingstiltak - se 
NORSK JERNVERK AS (1987 -88) Il, 4. 

- omstillingsarbeidet - se INDUSTRIUT
BYGGING (1988-89) Il, 3. 

- omstillingstilskudd 1989 - se INDU
STRIUTBYGGING (1988-89) I, l. 

- omstillingstiltak - se NORSK JERNVERK 
AS (1988-89) I, 2. 

- opprettelse av nasjonalbibliotekavdeling -
se BIBLIOTEK OG LITTERATUR (1988-
89) Il, l. 

- Postens filatelitjeneste til Mo - se POST 
(1988-89) Ill, l. 

- Sveiseteknisk senter i Mo - se VITENSKAP 
(1987-88) I, 2. 

Rana Gruber - se NORSK JERNVERK AS 
(1987 -88) Il, 4. 

- nedbygging av arbeidsstokken ved - se 
BERGVERK (1987-88) Ill, 2. 

- midlertidig drift - se NORSK JERNVERK 
AS (1988-89) Il, 2. 

- tilskudd 1989 - se NORSK JERNVERK AS 
(1988-89) I, 2. 

Rana Invest AlS, ansvarlig lån og rentefritak -
se INDUSTRIUTBYGGING (1988-89) Il, l. 

- budsjett 1988 - se INDUSTRIUTBYG
GING (1987-88) l, l. 

- omstillingsmidler til - se INDUSTRIUT
BYGGING (1987-88) Il, 2. 

- rentefritak for ansvarlig lån (salderingen) -
se STATSBUDSJETTET (1988-89) I, 34. 

Rana kommune, etablering av et sentralt be
handlingsanlegg for spesialavfall - se FOR
URENSNING (1987 -88) Il, 4. 

- næringsfond for - se VASSDRAGSREGU
LERING (1988-89) Il, 2. 

Rana kommunestyre sender uttalelse om Gøthe
utvalgets innstilling vedr. Norsk Jernverk 
AS, ref. S.tid. 2967 (19.4.88) og vedlagt pro
tokollen. 

- sender uttalelse om Helgelandsradioen og 
NRKs framtid i Mo, ref. S.tid. 2132 (10.2.88) 
og vedlagt protokollen .. 

- sender uttalelse om kommunens økonomi, 
ref. S.tid. 2010 (20.1.88) og vedlagt protokol
len. 

Rana politikammeri. ubesatte stillinger ved- se 
POLITI OG P.A.TALEMYNDIGHET (1988-
89) Ill, l. 

Rana sykehus, reduksjon av hofteoperasjoner 
ved- se SYKEHUS (1987-88) Ill, 12. 
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Rana Utviklingsselskap AlS, omstillingsmidler 
til- se INDUSTRIUTBYGGING (1987-88) 
Il, 2. 

Rana-samfunnet, menigheter i Rana sender ut
talelse om, ref. S.tid. 1687 (14.12.87) og ved
tatt vedlagt protokollen. 

Randsfjorden, forurensning av - se FOR
URENSNING (1986-87) Ill, 24. 

Rasediskriminering av pakistaner i Norge - se 
INNVANDRERE (1987-88) Ill, 4. 

Rasfare, utbedring av vegstrekningen Trond
heim- Flakk - se VEGVESEN (1987-88) Ill, 
9. 

Rasisme, spredning av propagandamateriale til 
skoler og husstander - se MENNESKE
RETTIGHETER (1988-89) Ill, 10. 

Rasjonaliseringsdirektoratet - se Statens rasjo
naliseringsdirektorat. 

Rasmussen, Håkon, Molde, sender brev om er
statningskrav - oversendt Regjeringen - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1988-89) 
Il. 

Rasulykken i Nord-Norge, minnetale i anled
ning, S . tid. 2145 (11.3.86). 

Ratusjinskaya, lrina, situasjonen for den russis
ke forfatterinnen - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Ill, 8. 

Raufoss Ammunisjonsfabrikker- se STATSBE
DRIFTER (1985-86) I, 2; (1986-87) l, 2; (1987-
88) l, 3; (1988-89) I , 2. 

- datterselskap i Uddevalla - se STATSBE
DRIFTER (1986-87) Ill, 2. 

- deltakelse på våpenutstilling i Tyrkia - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 19. 

- forslag om privat risikokapital - se STATS
BEDRIFTER (1987-88) I, 4. 

- kapital til - se STATSBEDRIFTER (1985-
86) Ill, 2. 

- melding om utvikling i perioden 1984-89 -
se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

- risikokapital og fremtidsutsikter - se 
STATSBEDRIFTER (1985-86) Il, 4. 

- våpensalg til gresk våpenfabrikk - se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Ill, 8. 

Rauma/Ulvåavassdraget, Møre og Romsdal, 
plassering i Samlet plan - se VANNKRAFT 
(1988-89) Il, l. 

Reagan, toppmøtet mellom Gorbatsjov og - se 
UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 3; (1986-
87) Il, l; (1987-88) Il, l. 

Realfag, utdanning i - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Redd Barna, rapport om asylsøkerbarn - se 
BARNEVERN (1988-89) Ill, 7. 

Redningsdrakter om bord på fiskebåter - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1987-88) III, 2. 

Redningshelikopter - se FORSVARSMATERI
ELL (1987-88) l, l. 

- anskaffelse av nytt- se FORSVARSMATE
RIELL (1988-89) Ill, l. 

- gjenoppbygging av - se FORSVARSMATE
RIELL (1988-89) II, l. 

Redningsselskapet, rammeavtale mellom Kyst
verket og - se SIKKERHET TIL SJØS 
(1986-87) Il, l. 

REDNINGSTJENESTE .... .. ........ . ... 467 

Redningstjenesten, budsjett - se REDNINGS
TJENESTE (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Regelreform i forvaltningen - se RETTSVESEN 
(1985-86) IV, 2. 

r..egional planlegging, budsjett - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) l, l; (1986-
87) l, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Regional transportstøtte, budsjett - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) I, l og 2; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Regionale høyskoler, styringsordning for - se 
HØGRE UTDANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri i 
Tromsø - se HELSEPERSONELL (1988-89) 
I, l. 

Regionsykehusene, Nasjonal helseplan- se SY
KEHUS (1988-89) Il, 11. 

- statlig styrerepresentant - se SYKEHUS 
(1988-89) IV, l. 

Regionsykehuset i Tromsø, bruk av sykepenger 
til pasientbehandling- se SYKEHUS (1986-
87) Ill, 22. 

- kostnadsramme for inventar og utstyr- se 
SYKEHUS (1988-89) Il, 10. 

- universitetsklinikktilskudd- se SYKEHUS 
(1987-88) Il, 2. 

- yrkesmedisinsk avdeling - se HELSEPER
SONELL (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Regionsykehuset i Trondheim, bruk av utstyr til 
privat praksis- se SYKEHUS (1987-88) Ill, 
4. 

- krise ved- se SYKEHUS (1987-88) Ill, 34. 
- reduksjon av pasientmottak - se SYKE-

HUS (1988-89) Ill, 6. 
- tilleggsbev. til Rikshospitalet, men ikke til

se SYKEHUS (1988-89) Ill, 8. 
- ventelister til - se SYKEHUS (1986-87) HI, 

14 og 34. 
- Økonomisk krise - se SYKEHUS (1988-89) 

nr, 1. 
Regionteatrene, budsjett 1989 - se KUNST 

(1988-89) I, l. 
Registerenheten i Brønnøysund, budsjett - se 

RETTSVESEN (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
- organiseringen av - se RETTSVESEN 

(1988-89) Ill, 3. 
Registreringsloven, endr. i- se AKSJER (1987-

88) IV, 4; HANDEL (1986-87) IV, 3. 
Registreringsordning for elektriske produkter 

ved tilpasning til EFs lavspenningsdirektiv 
- se HANDEL (1988-89) Ill, l. 

Registreringsordning for norske skipsanløp i Sør
Afrika- se SJØFART (1985-86) Il, 3. 

Registreringssentralen for historiske data i Mål
selv- se UNIVERSITET (1985-86) I, 2. 

REGJERINGEN .... ... .................. 469 

REGJERINGEN OVERSENDT ........... 4 7 4 

Regjeringens representasjonsbolig, restaurering 
av - se STATSADMINISTRASJON (1985-
86) li, l. 

Regjeringens tjenestebiler- se REGJERINGEN 
(1987 -88) Il, 6. 

Regjeringens virksomhet, budsjett 1989- se RE
GJERINGEN (1988-89) I, l. 

Regjeringsadvokaten, budsjett - se STATSAD
MINISTRASJON (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 
2; (1987-88) l, 2; (1988-89) I, 3. 

Regjeringserklæring, statsminister Gro Harlem 
Brundtlands- se REGJERINGEN (1985-86) 
Il, 7. 

Regjeringskvartalet, bruk av ozonødeleggende 
materialer ved bygging i- se STATSEIEN
DOMMER (1987-88) Ill, 2. 
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Regjeringsprotokollene - se REGJERINGEN 
(1985-86) Il, 3; (1986~87) Il, 7; (1987~88) Il, 5; 
(1988~89) Il, 10. 

Regneanlegget Blindern-Kjeller, budsjett - se 
FORSVAR (1985-86) l, l; (1986-87) I, l. 

- nedleggelse av- se FORSVAR (1985~86) Il, 
13. 

Regnskapsbøker, oppbevaringsplikt for - se 
MERVERDIAVGIFT (1985~86) IV, 2. 

Regnskapsloven, endr. i- se HANDEL (1986-87) 
IV, l og 2; (1988-89) IV, 2; SKATIELOVER 
(1988-89) IV, 5. 

- oppretting av inkurie- se Ot.prp. 18 i Seks
jon l. 

- tilbakekalling av forslag til endr. i- se HAN~ 
DEL (1985-86) IV, 2 og 3. 

- tillemping av forskrifter om regnskap og re
visjon i borettslovene til -se BOLIGSAM
VIRKE (1988-89) IV, l. 

Regnskapspliktloven, endr. i - se SIVILLOV
GIVNING (1987-88) IV, 2. 

Regnskog i Brasil, ødeleggelse av - se MILJØ
VERN (1988-89) Ill, 13 og 14. 

Reguleringsrådet for fiskeria, Norges Natur
vernforbunds krav om fast plass i - se FIS
KERIREGULERING (1987-88) Ill, 2 og 4. 

Rehabiliteringssenter i Troms/Finnmark for 
handikappede - se HELSEINSTITUSJO
NER (1986~87) Ill, 4. 

REINDRIFT ............ . ................ 493 

Reindriftsadministrasjonen, budsjett 1986 - se 
REINDRIFT (1985-86) I, l. 

Reindriftsavtalen 1986-87 - se REINDRIFT 
(1985-86) Il, 2. 

- budsjett 1986 - se REINDRIFT (1985-86) I, 
l. 

- omdisponering av bev. 1985 - se REIN
DRIFT (1985-86) Il, l. 

Reinpolitiet i Finnmark, budsjett - se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1985-86) l, l; 
(1986-87) I, l; (1987~88) I, l; (1988~89) I , l. 

Reinsdyrkjøttomsetning- se REINDRIFT (1985-
86) Ill, l. 

Reinslakteriene i Finnmark, bruken av - se 
REINDRIFT (1988-89) Ill, l. 

Reisavassdraget- se VANNKRAFT (1985-86) Il, 
2. 

Reisefradrag, begrensning i - se SKATTEFRA
DRAG (1987-88) IV, l. 

REISELIVSNÆRING .................... 496 

Reisestipend i Statens lånekasse for utdanning 
~se STUDIEFINANSIERING (1988-89) Ill, 
l. 

Reiseutgifter for ambulant helsetjeneste - se 
HELSEPERSONELL (1988-89) Ill, 9. 

- for skoleungdom med sommerjobb, dek
ning av - se UNGDOMSARBEID (1987-88) 
Ill, 2. 

Reitgjerdet sykehus, behandling av sinnsliden
de fanger etter nedlegging av - se SYKE
HUS (1986-87) Ill, 18. 

- drift i fylkeskommunal regi - se SYKEHUS 
(1986-87) Il, 7; (1986-87) Ill, 13. 

- forslag om opprettelse av et riksdekkende 
sykehus for farlig sinnslidende - se SYKE
HUS (1988-89) Il, 14. 

- nedlegging av- se SYKEHUS (1985~86) Ill, 
7, 11 og 30. 

- overføring av <<Restarealene» til Sør~Trøn
delag fylkeskommune - se SYKEHUS 
(1987~88) Il, 8. 

- stigning i døgnprisen ved - se SYKEHUS 
(1987-88) Ill, 6. 

Rekebestanden i Skagerrak, overbeskatning av 
- se FISKERIER (1987 -88) Ill, 11. 

Rekefiskerier - se FISKERIER. 
Rekefisket ~ i Skagerrak, regulering av - se FIS

KERIREGULERING (1986-87) Ill, 5. 
- i Barentshavet, totalfredning - se FISKERI

REGULERING (1986-87) Ill, 2. 
Rekemottak og produksjon i Mehamn- se FIS

KEFOREDLING (1988-89) Ill, 3. 
Rekenæringen- se FISKEFOREDLING (1987-

88) Ill, 7. 
Reklame, bruk av personregistre ved utsendel

se av- se PERSONVERN (1986-87) IV, 2. 
- i lokale betalingsfjernsynssendinger - se 

KRINGKASTING (1988-89) Il , l; (1988-89) 
IV, 4. 

- i norske satellittsendinger - se KRING
KASTING (1988-89) IV, 3. 

- i NRK, midlertidig lov om forsøk med - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1987-88) 
IV, l; (1988-89) IV, 2. 

- i nærradio og lokal-TV - se KRINGKAS
TING (1986-87) IV, l og 2; (1987~88) Ill, 8; 
(1987-88) IV, l. 

- i sykehus, innføring av - se SYKEHUS 
(1987-88) Ill, 19. 

- kartlegging av markedet for fjernsyns- - se 
KRINGKASTING (1988-89) Il, 3. 

- som inntektskilde i skolen - se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1988-89) Ill, 2. 

Reklamefinansiering av kringkasting - se 
KRINGKASTING (1985-86) Il, l. 

- av nærradio og lokal-TV- se KRINGKAS
TING (1986-87) Ill, 2; (1987-88) Ill, 4 og 5. 

Reklameskole, Sverre Wolff, tilskuddsgrunnla
get for- se PRIVATSKOLER (1987-88) Ill, 
l. 

Reklametavler, forbud mot variable -se VEG
VESEN (1988~89) Ill, l; (1988-89) Ill, 8. 

Rekonvalesenthjem, budsjett 1989- se HELSE
VESEN (1988-89) I, l. 

- økonomi - se HELSEINSTITUSJONER 
(1986-87) Ill, 5. 

Rekonvalesentinstitusjoner, forslag fra Carl l. 
Hagen om justering av refusjonssatsene for 
- se REGJERINGEN OVERSENDT (1986-
87) l. 

Reksten, sikring av at kunstsamlingene blir 
værende i Bergen- se KUNST (1988-89) Ill, 
4. 

Rekstensaken, rapport fra granskingskommi
sjon - se SJØFART (1987-88) Il, l. 

- rapport fra granskingskommisjon (ikke
beh.) - se SJØFART (1988~89) Il, 3. 

Rengjøringspersonale, arbeidsvern for- se AR
BEIDSMILJØ (1988-89) Ill, 4. 

Renholdsbedrifter, en godkjenningsordning for 
-se ARBEIDSLIV (1986-87) Ill, 3. 

Rennebu kommunestyre, henstilling om ikke å 
tillate bruk av atomvåpen på norsk jord, 
ref. S.tid. 241 (23.10.85), vedlagt protokol
len. 

Rennesøy i Rogaland, bompengefinansiering av 
fastlandsforbindelse - se VEGVESEN 
(1987-88) Il, 14; (1988-89) Il, 3. 

Renor AlS, langtidslagring av spesialavfall - se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, 9. 

Renovasjon i Fet kommune, overgang til privat 
- se KOMMUNER (1988-89) Ill, 3. 

Renovasjonsgebyr, fastsettelse av kommunale-



se SÆRAVGIFTER (1987-88) IV, 4; (1988-
89) IV, 3. 

Renovasjonsordning, forslag om oppmyking av 
den kommunale - se KOMMUNER (1986-
87) IV, 3. 

Renseanlegg, fritak for investeringsavgift - se 
SÆRAVGIFTER (1988-89) Il, 5. 

- i Nedre-Glomma-regionen - se FOR
URENSNING (1987-88) Ill, 12. 

Rentefradrag for boliglån for borettshavere i 
OBOS - se BOLIGSAMVIRKE (1988-89) 
III, l. 

- på lån til bolig og utdanning, forslag fra 
Arent M. Henriksen- se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) l. 

- forslag om begrensning i ordningen med -
se SKA'ITEFRADRAG (1985-86) Il, l. 

Rentefradraget, forslag om omlegging av - se 
STATSBUDSJETTET (1986-87) I, 3. 

Rentefradragsretten - se SKATTEFRADRAG 
(1986-87) III, l. 

Renteinntekter, fribeløpet ved skattlegging av
se PERSONBESKATNING (1987 -88) IV, 2; 
(1988-89) IV, l. 

Rentenedsettelse i statsbankene - se STATS
BANKER (1988-89) Ill, l. 

- på Norges Banks utlån til bankene - se 
KREDITTPOLITIKK (1987-88) HI, 3. 

Rentenivået i banker og andre finansinstitusjo
ner- se KREDITTPOLITIKK (1988-89) III, 
5. 

- i leasing-selskaper - se KREDITTPOLI
TIKK (1988-89) III, 4. 

- publisering av sammenlignende undersø
kelser om- se FORBRUKERSAKER (1988-
89) Ill, 5. 

- tiltak mot redusering - se KREDITTPOLI
TIKK (1988-89) Ill, l. 

- vurdering av Forbrukerrådet- se FORBRU
KERSAKER (1986-87) Ill, 6. 

Rentepolitikk - se KREDITTPOLITIKK (1985-
86) IV, l; (1987-88) HI, l; (1988-89) I, l. 

Rentereduksjon på bankenes utlån - se KRE
DITTPOLITIKK (1988-89) Ill, 3. 

- på Postsparebankens utlån- se POST (1988-
89) Ill, 3. 

Renteutgifter til boutgifter, fradrag i ligningen 
for- se SKATTEFRADRAG (1985-86) Ill, 7. 

Renteøkning - se BANKER (1986-87) Ill, 8; 
KREDITTPOLITIKK (1986-87) Ill, l og 4. 

- i Harlem Brundtlands regjeringstid - se 
KREDITTPOLITIKK (1988-89) III, 2. 

REO, innfrielse av garantiansvar ved konkurs 
ved Resirkuleringsanlegget i Oslo - se 
KOMMUNER (1988-89) Il, 5. 

Repetisjonsøvelser, mer effektive - se FOR
SVAR (1987-88) Ill, 23. 

- endr. i øvingsmønsteret - se MILITÆRT 
PERSONELL (1988-89) I, l. 

Representasjon, Regjeringens, budsjett - se 
STATSADMINISTRASJON (1985-86) I, 3; 
(1986-87) I, 3; (1987-88) I, 3; (1988-89) I, 4. 

Representasjonsutgifter, fradragsrett for - se 
SKATTEFRADRAG (1986-87) III, 4. 

Republikansk statsform, forslag om innføring 
av- se STATSFORFATNING (1985-86) li, l. 

- grunnlovsforslag om , ref. S.tid. 4419 
(29.9.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

Resirkuleringsanlegget i Oslo (REO), innfrielse 
av garantiansvar ved konkurs - se KOM
MUNER (1988-89) Il, 5. 

Ressursbudsjett- se REGJERINGEN (1985-86) 
li, 9. 

Ressursregnskap- se REGJERINGEN (1985-86) 
Il, 9. 
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Ressurstiltak i landbruket, budsjett - se LAND
BRUK (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

Restskatt, rentebelastning ved - se SKATTER 
(1987 -88) IV, 2. 

Rettergangslovgivningen, endr. i- se DOMSTO
LER (1988-89) IV, 2; RETTSVESEN (1986-
87) IV, 3. (1987 -88) IV, l. 

Rettledningstjenesten, gebyr på tjenester fra - se 
SÆRAVGIFTER (1985-86) IV, 2. 

Rettledningstjenesten for fiskeriene - se FISKE
RIER (1988-89) Il, 5. 

- budsjett - se FISKERIER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, l. 

Rettsgebyr, budsjett- se RETTSVESEN (1986-
87) I, l; (1986-87) Il, 3; (1987-88) I, l; (1988-
89) I, l. 

- endr. budsjett 1986 - se RETTSVESEN 
(1986-87) Il, l. 

- økning av- se RETTSVESEN (1986-87) IV, 
l; (1987-88) IV, 2; (1988-89) IV, 2. 

Rettsgebyrloven, endr. i- se HANDELSFLÅTE 
(1986-87) IV, 2; RETTSVESEN (1985-86) IV, 
l; (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, 3. 

- endr. som følge av innføring av edb i tingly
singen - se RETTSVESEN (1988-89) IV, 2. 

Rettshjelpsvirksomhetsloven, endr. i - se SIVIL 
LOVGIVNING (1987-88) IV, 2. 

Rettshjelptiltak, tilskudd til spesielle - se 
RETTSVESEN (1985-86) Il, 2. 

Rettssikkerheten i Oslo - se RETTSVESEN 
(1986-87) Ill, l. 

Rettstoksikologisk institutt - se Statens rettstok
sikologiske institutt. 

RETrSVESEN ........................... 499 

Revidert nasjonalbudsjett 1986- se STATSBUD
SJETTET (1985-86) Il, 7. 

Revidert nasjonalbudsjett 1987- se STATSBUD
SJETTET (1986-87) I, l. 

Revidert nasjonalbudsjett 1988- se STATSBUD
SJETTET (1987 -88) I, 39. 

Revidert nasjonalbudsjett 1989- se STATSBUD
SJETTET (1988-89) l, 36. 

Revisorloven, endr. i- se HANDEL (1985-86) IV, 
l; (1988-89) IV, 2; SIVILLOVGIVNING 
(1987-88) IV, 2. 

Revmatikere, operasjonskø for - se SYKDOM
MER (1986-87) III, l. 

Revmatismesykehuset, nedlegging av - se SY
KEHUS (1988-89) li, 11. 

Reykjavik-møtet mellom Reagan og Gorbatsjov 
-se UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, l. 

- 1986- se NATO (POLITISKE SPM) (1987-
88) Il, 2. 

Riisby kurheim- se ALKOHOL (1985-86) Il, l. 
Riksadvokat, opprettelse av embete som assis

terende - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1986-87) Il, 2. 

Riksantikvaren, budsjett - se KULTURVERN 
(1985-86) l, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) l, l. 

- organisasjonsspørsmål - se KULTUR
VERN (1987 -88) Il, l. 

- tilleggsbev. 1989 - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Riksbibliotektjenesten, budsjett - se BIBLIO
TEK OG LITTERATUR (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Riksgrensen- se GRENSESPØRSMÅL. 
Rikshospital, bev. til planlegging av nytt - se 

SYKEHUS (1988-89) Il, 11. 
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- nytt - se SYKEHUS (1987-88) Il, 10; (1988-
89) Il, l. 

- vurdering av nytt- se SYKEHUS (1986-87) 
Ill, 16. 

Rikshospitalet - se SYKEHUS (1985-86) Il, l. 
- barnehagetilbud- se SYKEHUS (1987-88) I, 

2. 
- behandling av kreftsyke barn ved - se 

BARN (1987 -88) Ill, 4. 
- budsjett- se SYKEHUS (1985-86) I , l; (1985-

86) Il, 4 ; (1986-87) I , 2; (1986-87) Il, 4 og 9; 
(1987 -88) I , l ; (1988-89) I , l og 2. 

- endr. budsjett- se SYKEHUS (1988-89) Il, 3 
og 10. 

- erstatning for avtale mellom staten og 
Akershus fylkeskommune om tjenester 
ved - se SYKEHUS (1985-86) Il, 4. 

- etablering av hjertesenter ved - se SYKE
HUS (1987-88) Il, 3. 

- etterforskning av barnedød ved - se SYKE
HUS (1986-87) Ill, 31. 

- fylkeskommuners betaling for tjenester 
ved- se SYKEHUS (1987-88) Ill, 14. 

- kapasiteten ved plastisk kirurgisk avdeling 
-se SYKEHUS (1988-89) Ill, 14. 

- kurdøgnprisen- se SYKEHUS (1986-87) Ill, 
12. 

- Medinnova, pris på hjerteoperasjon - se 
HELSEVESEN (1987-88) Ill, 9. 

- Medinnova, skattefritak for - se SYKEHUS 
(1987-88) IV, l. 

- Medisinsk Innovasjon - se SYKEHUS 
(1985-86) Il, 3. 

- Nasjonal helseplan - se SYKEHUS (1988-
89) Il, 11. 

- statslån til Hjertesenteret i Oslo - se SYKE
HUS (1988-89) Il, 4. 

- tilleggsbevilgning til - se SYKEHUS (1988-
89) Ill, 8. 

Rikshospitalets apotek, budsjett - se HELSE IN
STITUSJONER (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; 
HELSEVESEN (1987-88) l , l ; (1988-89) I , l. 

Rikskonsertene, budsjett- se KUNST (1986-87) 
I, 2; (1987 -88) I , l ; (1988-89) I , l. 

- konstitusjonelle antegnelser til mindreinn
tekter - se KUNST (1986-87) Il, 4. 

Riksmeklingsmannen, opprettelse av fast stil
lingshjemmel - se LØNN (1987-88) I, 2. 

Riksrett, begjæring om - se REGJERINGEN 
(1987-88) IV, l. 

- henvendelse fra Leif Kvigne, Oslo, ref. 
O.tid. 246 (9.4.87) og vedtatt henlagt. 

- henvendelse fra maler Kåre Øijord, Dram
men, ref. O.tid. 517 (9.6.87) og vedtatt ved
lagt. 

Riksrettstiltale, forslag om - se UTENRIKSSA
KER (1988-89) Il, 8. 

- mot høyesterettsdommere, anmodning fra 
Per Berntsen, Laksevåg, ref. O.tid. 12 
(17 .11.88) og vedtatt henlagt. 

- mot medlemmer av Regjeringen, Folkebe
vegelsen mot innvandring anmoder Odels
tinget om å reise, ref. O. tid. 12 (17 .11.88) og 
vedtatt henlagt. 
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Rikstoto, overordnet styring med alt totalisa
torspill- se LOTTERI OG SPILL (1988-89) 
Il, 2. 

- vedtekter for stiftelsen Norsk - se LOTTE
RI OG SPILL (1988-89) Il, l. 

Rikstrygdeverket, budsjett- se SOSIALVESEN 
(1985-86) I , l ; (1986-87) I, l ; (1986-87) Il, 3; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se SOSIALVESEN (1988-
89) Il, 3 og 6. 

Riksvalgstyre, opprettelse av- se VALG (1988-
89) IV, 2. 

Riksveg 805 i Nordland - se VEGVESEN (1986-
87) Ill, 22. 

Riksveg 822, Kalfjord-Fiskefjord i Nordland -
se VEGVESEN (1986-87) Ill, 23. 

Riksveganlegg, budsjett 1986- se VEGVESEN 
(1985-86) Il, 7. 

- endr. budsjett 1988- se VEGVESEN (1988-
89) Il, 2. 

- fordeling av midler til - se VEGVESEN 
(1985-86) Il, 6 . 

- tilleggsbev. 1989 - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il , 5. 

Riksveger, fordeling av bev. for 1988 - se VEG
VESEN (1987 -88) Il , 19. 

- lik standard på - se VEGVESEN (1986-87) 
Ill, 20. 

- opptak/nedklassifisering av - se VEGVE
SEN (1986-87) I , l og 2; (1987-88) I , l ; (1988-
89) I, l. 

- redusert bevilgning til vedlikehold - se 
VEGVESEN (1985-86) Il, 3. 

Riksvegferjedriften, takstsystem for - se FER
GER (1986-87) Il, 2. 

Riksvegparseller, bredde på - se VEGVESEN 
(1985-86) Ill , 8 . 

Rindal, administrasjon for verneplan for Troll
heimen - se NATURVERN (1986-87) Ill, 19. 

Ring Medisinske Senter AlS, behandlingsmåten 
for forslag- se HELSEVESEN (1988-89) Il, 
5. 

- erstatning til og tillatelse til drift av sykeho
tell- se HELSEVESEN (1988-89) Il, 7. 

- forslag om drift av sykehussenger- se HEL
SEVESEN (1988-89) Il, 8. 

- søknad om tillatelse til drift av sykehussen
ger - se HELSEVESEN (1987-88) Il, 6; 
0987-88) nr, 23. 

Ring Teigens bilfragmenteringsanlegg, Hokk
sund, forurensning fra - se FORURENS
NING (1988-89) Ill, 26, 28 og 32. 

Ringnesdommen i Oppland - se SKATTER 
(1985-86) Ill, 2. 

Ringnotbåter, utskifting av - se FISKERIER 
(1986-87) Ul, 8 . 

Ringnotfartøyrederier i Hordaland, avslag på 
søknad om driftskredittlån i valuta - se 
HANDELSFLÅTE (1988-89) Ill, l. 

Ringnotfiske, innskjerping av kravet til drift i -
se FISKERIER (1988-89) Ill, 12. 

Ringnotflåten i Nord-Norge, torskekvote til - se 
FISKERIREGULERING (1986-87) Ill, 3. 

Rivertz, Johs M ., utvalgsleder - se SYSSEL
SETTING (1987-88) IV, 2. 

Rjukan, omstillingsplaner på - se NORSK HY
DRO AS (1987-88) Il , 3. 

RIKSREVISJONEN . ... ...... .. ...... . ... 503 Rogaland, forslag om sykehusstrukturen i - se 
FYLKER (1987 -88) Il, 6. 

Riksteatret, budsjett- se KUNST (1986-87) l , 2; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I , l. 

- konstitusjonelle antegnelser til mindreinn
tekter- se KUNST (1986-87) Il , 4. 

Rikstotalisatoravgift 1987- se SÆRAVGIFTER 
(1986-87) l, 6. 

- forurensning av Nordsjøen fra oppdrett
snæringen - se FORURENSNING (1988-89) 
Ill, 17. 

- sykehussituasjonen i - se SYKEHUS (1986-
87) Ill. 9. 



Rogaland fylkeskommune, reduksjon i sykehus
tilbudet - se FYLKESKOMMUNENES 
ØKONOMI (1987-88) Ill, l. 

- skatteutjamningsmidler til - se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1986-87) HI, 
2. 

Rogaland fylkesting, henstilling om norsk han
delsboikott av Sør- Afrika, ref. S.tid. 241 
(23.10.85), vedlagt protokollen. 

- henstilling vedrørende Sandnes Aducer
verk- se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1985-86) Ill. 

Rogaland Spesiallærerlag, sender uttalelse om 
Regjeringens holdning til problemene i 
skolen, ref. S.tid. 2010 (20.1.88) og vedlagt 
protokollen. 

Rogaland Teater, budsjett 1988 - se KUNST 
(1987 -88) I, l. 

Rogalandsforskning, rapport som viser at kultu
ren nedprioriteres - se KULTURVERN 
(1987-88) Ill, 3. 

Rogers, general, uttalelser om Norges forsvars
innsats - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1985-86) Ill, 3. 

Rogersplanen - se NATO (POLITISKE SPM) 
(1985-86) Ill, 2. 

Rognkjeksfisket, statsgaranti for- se FISKERI
ER (1987 -88) Ill, 23. 

Rognlien, Stein, utvalgsleder - se FORBRU
KERSAKER (1987-88) IV, 3; (1988-89) IV, l. 

Romania, humanitær bistand fra private orga
nisasjoner- se UTENRIKSSAKER (1988-
89) Ill, 15. 

Romerike politikammer, budsjett 1988- se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) 
I, l. 

Romteknologi, landslinjetilbud i - se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1987-88) Ill, 17. 

Romvirksomhet, budsjett- se INDUSTRI (1986-
87) I, l; (1987 -88) I, 3; (1988-89) I, 3. 

- Norges tiltredelse til Den europeiske rom
organisasjon (ESA)- se VITENSKAP (1986-
87) Il, 2. 

- norsk - se VITENSKAP (1986-87) li, 3. 
Romvåpen - se ATOMVÅPEN (1986-87) Il, 2 og 

3; UTENRIKSSAKER (1986-87) li, 7. 
- Norges holdning til testing av - se NATO 

(POLITISKE SPM) (1986-87) Ill, 7. 
Romvåpenforskning, US As - se ATOMVÅPEN 

(1986-87) Ill, 2. 
Romvåpenprogram- se ATOMVÅPEN (1987-88) 

Il, 2. 
- norsk fotnote i NATO mot USAs-se NATO 

(POLITISKE SPM) (1985-86) Il, 6 og 8. 
Romvåpensystemer - se UTENRIKSSAKER 

(1985-86) Il, 3; (1985-86) HI, 9; INDUSTRI 
(1985-86) I, l. 

Ropeidvegen, budsjett 1987 - se VEGVESEN 
(1986-87) I, l. 

Rosland, Øystein, forbud mot gjenreisning av 
nedbrent hus- se VEGVESEN (1986-87) Ill, 
21. 

Rovdyr, brosjyre om- se NATURVERN (1987-
88) Ill, 4. 

Rovdyrforvaltning- se NATURVERN (1986-87) 
Ill, 10. 

- på Finnskogen- se NATURVERN (1987-88) 
Ill, 14. 

Rudshøgda, Ringsaker, flyplassprosjektet på -
se LUFTFART (1985-86) Ul, 9; (1986-87) Ill, 
10; (1988-89) Ill, 26. 

Rullebrett, begrensning av skader etter frigi
ving av- se FOLKEHELSE (1988-89) HI, 2. 

Rullestolbrukere i Luster, problemer for - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1988-89) Ill, 9. 
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- som må sitte i godsvogn mellom Stavanger 
og Egersund - se JERNBANER (1988-89) 
Ill, 5. 

Ruseløkka skole, Oslo, militær etterretnings
virksomhet- se FORSVAR (1988-89) Ill, 20. 

Rushdie, Khomeinis befaling om å drepe forfat
teren, konsekvenser for norsk innvan
dringspolitikk- se INNVANDRERE (1988-
89) III, 14. 

Rusmiddelbruk i Forsvaret - se MILITÆRT 
PERSONELL (1986-87) Ill, 3. 

Rusmiddeldirektoratet, budsjett 1989 - se SOSI
ALVESEN (1988-89) I, l. 

- opprettelse av - se SOSIAL VESEN (1987-
88) Il, 2. 

Rusmiddelomsorg, refusjonstakster for polikli
nisk behandling- se ALKOHOL (1988-89) 
Ill, 2. 

Rusmisbruk, opplysningsfilm om barn i hjem 
med- se ALKOHOL (1988-89) Ill, l. 

Rustad statsskog i Kongsvinger, salg av - se 
SKOGBRUK (1985-86) Il, 2. 

Rutesamband i ytre lei i Hordaland - se KYST
FART (1986-87) Ill, l. 

Rutetransport, fylkeskommunenes tilskudds
ansvar- se SAMFERDSEL (1986-87) IV, l. 

Rv 9, Aust-Agder grense - Rogaland grense, for
skuttering- se VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

Rv 9 ved Sirdalsvannet, forskuttering av tunnel 
ved - se VEGVESEN (1986-87) Il, 4. 

Rv 15, Kjølsdalen-Måløy, tilbaketrekking av 
forslag om bompengefinansiering - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 17. 

Rv 19, tunnel under Nappstraumen i Nordland
se VEGVESEN (1987-88) Il, 15. 

Rv 152, Dyrløkke- Steinfelt, Akershus, forskut
tering av gang- og sykkelveg- se VEGVE
SEN (1988-89) Il, 4. 

Rv 162, Henrik Ibsen-ringen, Oslo, forskuttering 
- se VEGVESEN (1987 -88) Il, 19. 

Rv 17 4, Gardermoen - E 6, bruk av fyllmasse - se 
VEGVESEN (1988-89) III, 16. 

Rv 211, trase gjennom Løten- se VEGVESEN 
(1988-89) Ill, 11. 

Rv 457, Flekkerøy i Kristiansand, bompengefi
nansiering av undersjøisk tunnel - se VEG
VESEN (1987-88) Il, 11. 

Rv 561, Bildøybakken-Harkestad, Hordaland 
fylke, forskuttering til opprusting av veg
parsell - se VEGVESEN (1988-89) Il, 2. 

Rv 562, veg ved Kleppestø på- se VEGVESEN 
(1987-88) Ill, 7; (1988-89) Ill, 12. 

Rv 572, Ulvik-Bruravik, Hordaland fylke, for
skuttering til utbedringer - se VEGVESEN 
(1988-89) Il, 2. 

Rv 862, Breivikatunnelen Tromsø, forskuttering 
-se VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

Rv 889, Krokelv-Havøysund, prøvebrøyting - se 
VEGVESEN (1988-89) I, 2. 

Rv Oppland gr.- Måløy, budsjett 1989- se VEG
VESEN (1988-89) I, l. 

Ryen, Jens, bygslingsavgift betalt til staten - se 
LANDBRUK (1986-87) Ill, 5. 

Ryfylkes fastlandsforbindelse, forskuttering - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 19. 

Ryktebørs, påtale for å gjøre Stortinget til - se 
STORTINGETS FORRETNINGSORDEN, 
PÅTALER (1988-89) sak 70. 

Rysjkov, sovjetisk statsministers besøk i Oslo 
januar 1988- se UTENRIKSSAKER (1988-
89) Il, 4. 

Røde-Khmer, Kampucheas representasjon i FN 
- se FN (1986-87) Ill, 3. 

Rødøy kommune i Nordland, virkemiddelord
ning ved - se LÆRERE (1986-87) Il, l. 
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- næringsfond for- se VASSDRAGSREGU
LERING (1988-89) Il, 2. 

Røkkum, lngolv, likningssjef- se KLAGER TIL 
STORTINGET (1985-86) Il, 6. 

Rømskog kommune, samarbeid med Årjang 
kommune om kalkingsprosjekt - se NOR
DISK SAMARBEID (1987 -88) HI, 6. 

Røntgeninstitutter, refusjonsordning- se HEL
SEVESEN (1986-87) IV, l. 

- ressursbruken i private - se HELSEINSTI
TUSJONER (1988-89) I, l. 

Røros, flytting av statlige arbeidsplasser til- se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1987-88) Ill, 11. 

Røros Lufthavn, eliminering av flygeledere - se 
LUFTFART (1988-89) Ill, l. 

Røros Trelast- se SKOGBRUK (1986-87) Il, 4. 
Røstad/Ekne skule, ev. overføring fra Kleivan 

se SPESIALSKOLER (1988-89) I , l. 
Røvika skole, Fauske, konstitusjonelle anteg

nelser 1987 - se SPESIALSKOLER (1988-
89) Il, l. 

Røvsaken, Bergen, sikring av pasienters klage
rett- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 19. 

- Bergen, skjønnhetsoperasjoner - se HEL 
SEVESEN (1988-89) Ill, 17. 

Røykeforbud på offentlig sted - se FOLKEHEL
SE (1987-88) IV, 2. 

Røykgranater fra Israel, kjøp av - se FOR
SVARSMATERIELL (1987-88) Ill , 5. 

Røyking på offentlige steder, tiltak mot - se 
FOLKEHELSE (1986-87) Ill, 6. 

Rådet for anvendt samfunnsforskning (NORAS) 
-se VITENSKAP (1986-87) I, l ; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I , 2. 

- forslag fra Kjell Magne Bondevik og Johan 
Buttedahl om en stortingsmelding om livs
stil med utgangspunkt i en rapport fra - se 
REGJERINGEN OVERSENDT (1988-89) I. 

- innlemming i Statens Pensjonskasse - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) Il, 4. 

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, budsjett -
se UTDANNING (1985-86) I, l ; (1986-87) I, 
l ; (1987-88) I, l ; (1988-89) I , l. 

- tilleggsbev. 1989 til fylkeskommunale yr
kesopplæringsnemnder - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) Il, 5. 

Rådet for funksjonshemmede, budsjett - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987 -88) l , 2; (1988-89) l, l. 

Rådet for lederopplæring, budsjett - se HØG RE 
UTDANNING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; 
(1987-88) l , l ; (1988-89) l, l. 

Rådet for videregående opplæring, budsjett - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I , l; (1987-88) I, l ; (1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1987 - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1987-88) Il, 3. 

- planer om nedlegging- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1988-89) Ill, 9. 

Rådsstrukturen innenfor kultur- og utdan
ningsområdet - se UTDANNING (1987 -88) 
l , l. 

Råfiskloven, gjennomføring - se FISKEOM
SETNING (1985-86) Il, l; (1987-88) Il, 2. 

- og råstoffmangel til fiskeindustrien i Finn
mark - se FISKEOMSETNING (1986-87) 
Ill, 5. 

Råvarespørsmål - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) Il, 6. 

SADCC, energisekretæriat i Luanda, Angola -
se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) Il, 6. 

- sekretariatskontor i Gabarone, Botswana -
se UTVIKLINGSHJELP (1988-89) Il, 6. 

SADCC-landene, budsjett - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) I, 2; (1987-88) I, l ; (1988-89) 
l, l. 
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- nordisk samarbeid med- se FN (1988-89) Il, 
4. 

SADCC-samarbeidet- se NORDISK SAMAR
BEID (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 3; (1988-89) 
Il, 4; UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 10; 
UTVIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 8; (1986-
87) Il, 5 og 6. 

- om NORSAD-Fondet- se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 14. 

Saga Petroleum, opplysninger til børsen om 
salg av aksjer i - se OLJE (1988-89) Ill, 4. 

- driftsorganisasjon for Snorre-feltet, plasse
ring av - se OLJE (1985-86) Ill, 3. 

- salg av aksjer i -OLJE (1988-89) Ill, l. 
- utbygging av Snorrefeltet - se OWEUT-

VINNING (1987-88) Il, 3. 
Sagmo Gruve i Sulitjelma - se BERGVERK 

(1985-86) Il, l. 
- budsjett 1987 - se STATSBEDRIFTER 

(1986-87) I , 2. 
Saker oversendt Regjeringen - se REGJERIN-

GEN OVERSENDT 
- i 1984-85, svar på- se Dok. 3 for 1985-86. 
- i 1985-86, svar på - se Dok. 3 for 1986-87. 
- i 1986-87, svar på- se Dok. 3 for 1987-88. 
- i 1987-88, svar på - se Dok. 3 for 1988-89. 
Sakharov, Andrej, Asker og Bærum Forsvars

forening sender henstilling om - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1985-86) Ill. 

- opphold i Norge for - se INNVANDRERE 
(1985-86) Ill, 2. 

Saksomkostninger, ettergivelse av- se RETI'S
VESEN (1987 -88) Il, 2. 

Saldering av statsbudsjettet 1986 - se STATS
BUDSJETTET (1986-87) Il, 5. 

Saldering av statsbudsjettet 1987 - se STATS
BUDSJETTET (1986-87) I, 37 ; (1987-88) 11, 
5. 

Saldering av statsbudsjettet 1988 - se STATS
BUDSJETTET (1987-88) l , 37; (1988-89) Il, 
3. 

Saldering av statsbudsjettet 1989 - se STATS
BUDSJETTET (1988-89) I , 34. 

Saldering av statsbudsjettet medregnet folke
trygden 1985, Ny - se STATSBUDSJETTET 
(1985-86) Il, 2. 

Saldoavskrivningsreglene, endr. av beløpsgren
ser - se BEDRIFTSBESKATNING (1987-
88) IV, l. 

Salgslagenes hjemmel i råfiskloven for sentrali
serte oppgjør - se FISKEOMSETNING 
(1986-87) Ill , 2. 

Salhusfjorden, framdrift for behandling av bru 
-se VEGVESEN (1986-87) Ill, 14. 

- Hordaland, flytebro- se VEGVESEN (1987-
88) Il, 2. 

Salsbruket Tresliperi, brann ved - se INDU
STRI (1985-86) I , l; TREFOREDLINGSIN
DUSTRI (1985-86) Ill, l. 

- midler til gjenoppbygging - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1985-86) Ill, 15. 

Salsbruket, EDB-retta utviklings- og tiltaks
prosjekt ved - se DISTRIKTSUTBYG
GING (1987 -88) Ill, 4. 

SALT U-avtalen -se ATOMVÅPEN (1985-86) Il, 
4. 

Saltdal kommune, støtte til Vensmoen helse- og 
næringspark - se KOMMUNENES ØKO
NOMI (1988-89) Ill, 9. 

Saltdals-prosjektet, kompensasjon for ikke-ut
bygging- se VASSDRAGSREGULERING 
(1986-87) Il, l og 2. 

Saltfjellet-Svartisen, kraftutbygging og energi
behov- se ELEKTRISITET (1986-87) Ill, 5. 

- medeiendomsrett for Nordland fylkeskom
mune - se VASSDRAGSREGULERING 
(1988-89) Il. 2. 
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- nasjonalpark - se NATURVERN (1986-87) 
Il, 5. 

- statsregulering - se VASSDRAGSREGU
LERING (1986-87) Il, l. 

Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen, bruk av lokal 
arbeidskraft - se VANNKRAFT (1987-88) 
III, l. 

- samiske interesser og- se SAMER (1985-86) 
Il, l. 

Saltvannsfiskeloven- se FISKERIER (1985-86) 
III, 15; (1987 -88) III, 22; (1987 -88) IV, 2; 
(1988-89) IV, l. 

Saltvannsfisket i samiske områder - se SAMER 
(1985-86) Il, l. 

Samarbeidsorganet for Riksoppgjøret, oppgaver 
ved rasjonalisering i landbrukssamvirket
se LANDBRUK (1987 -88) Ill, 9. 

Samaritan Misjon stiftelse, inndragning av mid
ler til statskassen- se RETTSVESEN (1988-
89) III, 5. 

Sambandsutstyr i politi og lensmannsetaten -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1988-89) I, l. 

Samboende og ektepar, forskjellsbehandling i 
skattesystemet av, forslag fra Kjell Magne 
Bondevik - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1986-87) I. 

Samboende pensjonister, likestilling med pen
sjonistektepar - se SAMLIVSFORMER 
(1988-89) Il, l. 

Samboerforhold, lov om - se SAMLIVSFOR
MER (1987 -88) Ill, l. 

- pensjonsrett for etterlatte i - se SAMLIVS
FORMER (1987 -88) Ill, 3. 

- rettigheter i eiendomsforhold - se SAM
LIVSFORMER (1987 -88) III, 2. 

Samdriftssystemet - se LANDBRUK (1987-88) 
III, l. 

Sameloven- se SAMER (1986-87) IV, l. 

SAMER ................................. 508 

Sameskolen i Målselv - se GRUNNSKOLE 
(1987-88) I, l. 

- i Målselv, virkemiddelordning se 
GRUNNSKOLE (1988-89) I, l. 

Sametinget, lov om - se SAMER (1986-87) IV, l. 
- valg til - se SAMER ( 1988-89) I, l. 
Sametingets virksomhet, årlig stortingsmelding 

-se SAMER (1987-88) Il, l. 
Sametingsvalget, stemmelokaler med spesial

innredning i Oslo- se VALG (1988-89) Ill, l. 

SAMFERDSEL .......................... 511 

Samferdselsberedskap - se Beredskap, samferd
sel. 

Samferdselsdepartementet, budsjett - se DE
PARTEMENTER (1985-86) I, 8; (1986-87) I, 
8; (1987-88) l, 8; (1988-89) I, 6. 

- endr. budsjettforslag 1989- se DEPARTE
MENTER (1988-89) I, 7. 

Samfunnsforskning, budsjett 1989- se VITEN
SKAP (1988-89) I, 2. 

Samfunnstjeneste - se KRIMINALOMSORG 
(1985-86) I, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 
som alternativ til fengsel - se KRIMINAI.r 
OMSORG (1988-89) III, 2. 

Samfunnsvitenskap, utdanning i - se HØGRE 
UTDANNING (1986-87) Il. 2 og 3. 

Sami-Radio - se SAMER (1985-86) Il, l. 
Samisk bibeloversettelse - se SAMER (1985-86) 

Ill, 2. 
Samisk lærerutdanning- se HØGRE UTDAN

NING (1986-87) li, 2 og 3. 
Samisk tolketjeneste- se SAMER (1985-86) li, l. 
Samisk utdanningsråd, budsjett - se SAMER 

(1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, 2; 
(1988-89) I, 2. 

Samisk Utviklingsfond- se SAMER (1985-86) Il, 
l. 

Samiske forlag, tilskuddsordning - se KUI.r 
TURVERN (1988-89) I, l. 

Samlet plan for vassdrag - se VANNKRAFT 
(1985-86) Il, 3. 

- ekspedisjonssjef i Olje- og energidep. utta
ler seg mot - se STATSFORVALTNING 
(1987-88) III, l. 

- første oppdatering - se VANNKRAFT 
(1987-88) li, l; (1988-89) Il, l. 

SAMLIVSFORMER ...................... 514 

Samnanger og Kvam kommune, ønske om tun
nel til Liaros - se VEGVESEN (1987 -88) III, 
4. 

Samnanger kommune, nabotelefontakst med 
Bergen - se TELEVERKET (1988-89) III, l. 

Samnanger kommunestyre sender protest mot 
det planlagte gjenvinningsanlegg for atom
avfall i Dounreay, ref. S.tid. 552 

Samordningsloven- se TRYGDER (1986-87) III, 
5, 7, 10 og 17; (1988-89) IV, 5 og 9. 

- anvendelse ved enkepensjoner - se TRYG
DER (1987-88) Ill, 2. 

- ferdigbehandling av trygdesak - se TRYG
DER (1987 -88) Ill, 5 . 

. - fiktivfordel ved opptjening av forskjellige 
personer- se TRYGDER (1986-87) Il, 4. 

- forslag om- se TRYGDER (1988-89) Il, 4. 
- konstitusjonelle antegnelser til praktiserin-

gen av- se FOLKETRYGD (1986-87) Il, 4. 
- utbetaling av enkepensjon fra Statens pen

sjonskasse etter - se TRYGDER (1987-88) 
Ill, 3. 

Samordningsreglene for pensjons- og trygde
ytelser- se TRYGDER (1985-86) HI, l. 

- og statspensjonene, stortingsmelding om -
se TRYGDER (1988-89) Ill, 10. 

- samordning av ledighetstrygd med enke
pensjon- se TRYGDER (1988-89) Ill, 6. 

Samordningsutvalget for Finnmark utdannings
region (SUFUR)- se UTDANNING (1986-
87) Il, 4. 

Samuel Montagu AlS, representantskapsvalg -
se BANKER (1985-86) 11, 2; (1987-88) li, 4. 

Samuelsberg, Harald, tidl. stortingsrepr., min
netale ved hans død, S.tid. 2633 (30.4.86). 

Samvirkebanken AlS, representantskapsvalg -
se BANKER (1985-86) li, 4; (1987-88) Il, 11. 

Samvirkeordninger innen barne- og eldreom
sorg - se STATSFORVALTNING (1988-89) 
III, 3. 

Samværsrett, barns- se FAMILIE (1986-87) III, 
4. 

- fedres- se FAMILIE (1988-89) IV, 3. 
- praktisering av barneloven - se FAMILIE 

(1987-88) Ill, 2 og 4. 
San Jose, Costa Rica, kjØp av embetsbolig i- se 

UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 4. 
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Sandane, forslag fra Leiv Blakset om opptak av 
nye elevar ved musikkterapilina - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1988-89) I. 

- vernepleierutdanning på høgskulesenteret 
-se HØGSKOLER (1988-89) Ill, 6. 

Sandberg, Ole Rømer, tidl. stortingsrepr., min
netale ved hans dØd, S.tid.36-37 (14.10.85). 

Sandbråten i SØrkedalen, Oslo, oppmålings
kostnad - se JORDBRUK (1988-89) Ill, 4. 

Sandemd sykehus, Hedmark, legemangel ved -
se HELSEPERSONELL (1986-87) Ill, 14. 

Sandnes, parallellklasser med nynorsk opplæ
ringsmål i - se SPRÅK (1985-86) Ill, 2. 

Sandnes Aducerverk, Rogaland fylkesting sen
der henstilling vedrørende - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1985-86) Ill. 

Sandnes videregående skole, foreldreaksjon ved 
-se VIDEREGÅENDE SKOLER (1987-88) 
Ill, U . 

Sandnessjøen, overdragelse av SIVA-anlegget
se OWEUTVINNING (1986-87) Il, 2. 

Sandvik, Gudmund, utvalgsleder - se SPRÅK 
(1988-89) IV, l. 

Sandviken sykehus, Bergen, mottak av sinnsli
dende pasienter - se SYKEHUS (1988-89) 
Ill, 2. 

Sanering av lovverket- se RETTSVESEN (1985-
86) IV, 2. 

Sanksjonsnektelse på lovvedtak, grunnlovsfor
slag om, ref. S.tid. 4419 (29.9.88). Se Dok. 12 
(1987-88). 

Sarpsborg, persontrafikken mellom Mysen og -
se JERNBANER (1986-87) Ill, 3. 

Sarpsborg-Mysen, omlegging - se JERNBA
NER (1987-88) Il, 4. 

Sarpsborg-regionen, sammenslåing av kommu
nene i - se KOMMUNER (1986-87) Ill, 3 og 
7. 

SAS, forslag fra Carl I. Hagen om et internasjo
nalt børsnotert selskap - se LUITFART 
(1987-88) I, 5; REGJERINGEN OVER
SENDT (1986-87) I. 

- gå-sakte-aksjoner ved - se ARBEIDSVIL
kÅR (1987-88) Ill, 2. 

- transatlantiske trafikk - se LUITFART 
(1988-89) III, 6. 

SAS-avtalen, forlengelse av - se LUITFART 
(1986-87) Il, 2. 

Satellittfjernsyn, formidling av - se KRING
KASTING (1985-86) Il, l. 

- mulighet for mottak av - se TELEKOMMU
NIKASJONER (1985-86) Ill, l. 

Satellittmottaking av fjernsynsprogrammer - se 
KRINGKASTING (1985-86) I, l. 

Sauda-samfunnet, sikring ved manganmalm
import fra Sør- Afrika - se UTENRIKS
HANDEL (1988-89) Ill, l. 

Sauda Smelteverk AlS, leie av kraft fra AlS Sau
defaldene - se ELEKTRISITET (1985-86) Il, 
6. 

Sauda tollstasjon, nedlegging av - se TOLL 
(1986-87) III, l. 

Saudefaldene A/S- se ELEKTRISITET (1985-
86) Il, 6. 

- konsesjonssøknad fra - se VASSDRAGS
REGULERING (1985-86) Ill, l. 

Sauebruk, kapitalnedskrivningstilskudd ved 
finansiering av- se HUSDYRBRUK (1986-
87) Ill, 2. 

Saueholdet - se HUSDYRBRUK (1985-86) Il, l. 
Saugbruksforeningens celluloseindustri, for

urensning fra - se FORURENSNING (1987-
88)III, 14. 

Saulo, Sulitjelma, omstillingstiltak - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1987-88) I, 3. 
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Scanropes Trondheim-avdeling, nedbygging av
se INDUSTRI (1985-86) Ill, 5. 

ScanSatfi'V3-saken - se KRINGKASTING 
(1987 -88) Il, l og 2. 

ScanTel AB, Televerkets deltakelse i - se TELE
VERKET (1987 -88) Il, 3. 

Scenekunst, høgskoler for, budsjett - se HØG
SKOLER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Scenekunstutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Scooter kontroll på fjellet - se NATURVERN 
(1986-87) III, 12. 

SOl-programmet- se INDUSTRI (1985-86) I, l; 
UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 3; (1985-
86) Ill, 9. 

- norsk fotnote i NATO mot- se NATO (POLI
TISKE SPM) (1985-86) Il 6 og 8. 

SOl-prosjektet - se ATOMVÅPEN (1986-87) Il, 
2; (1987-88) Il, 2. 

- et europeisk motstykke til det amerikanske 
-se NATO (POLITISKE SPM) (1986-87) Ill, 
6. 

- forslag om forskning- se UTENRIKSSA
KER (1986-87) Il, 7. 

Sea King-skvadronen, overføring - se RED
NINGSTJENESTE (1987-88) III, 4. 

Sea King-vingen på Sola, nedleggelse av - se 
REDNINGSTJENESTE (1987-88) Ill, 5. 

Sea Shepherd, beskyttelse av norske hvalfange
re mot aksjoner fra- se FANGST (1986-87) 
Ill, 2. 

Sei til foredling - se FISKEFOREDLING 
(1988-89) III, l. 

Seida internat overføres til Tana kommune - se 
GRUNNSKOLEN (1985-86) I, l 

Sekretariatet for sentralrådet for narkotikapro
blemer, nedlegging av - se NARKOTIKA 
(1987 -88) Il, l. 

Seksualforbrytelser mot barn, forslag om økte 
strafferammer - se STRAFFELOVG IV
NING (1988-89) Il, 2. 

Seksuelle overgrep, tiltak overfor barn og unge 
utsatt for- se SOSIALVESEN (1986-87) III, 
7. 

Seksåringer, pedagogisk tilbud til - se 
GRUNNSKOLEN (1985-86) I, l; (1985-86) 
Il, 4. 

Selbestanden, behovet for en nordisk konferan
se om - se NORDISK SAMARBEID (1986-
87) Il, 3. 

- problemer med - se FORURENSNING 
(1986-87) Ill, lO; FANGST (1986-87) Ill, l og 
4. 

Selbu, østerriksk firma engasjert av Statens 
skoger til skogsdrift i - se SKOGBRUK 
(1988-89) Ill, 3. 

Selfangst i strid med reglene, rapport om - se 
FANGST (1988-89) Ill, 3. 

- kritikk av norsk - se NORDISK SAMAR
BEID (1988-89) Il, 4. 

- Lindbergs film om - se FANGST (1988-89) 
Ill, l. 

- representasjon i granskingskommisjon om 
- se FANGST (1988-89) Ill, 5. 

Selfangstnæringen, produktavgift 1989 - se 
FANGST (1988-89) I, l. 

Selinvasjon- se FANGST (1985-86) Ill, 2. 
Selmer, Knut S., utvalgsleder - se FORSIK

RING (1988-89) IV, 3. 
Selskader, erstatning til fiskere ved- se FISKE

RE (1985-86) Ill, 2. 
Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA)- se DI

STRIKTSUTBYGGING (1985-86) Il, 6. 
- budsjett - se INDUSTRIUTBYGGING 



(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- konstitusjonell kontroll - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1986-87) Il, 3; (1988-89) Il, 4. 

- virksomheten 1986 og 1987 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1988-89) Il, 5. 

- virksomheten 1984 og 1985 - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger, 
SIFBO, budsjett 1989- se INNVANDRERE 
(1988-89) I, l. 

Selskapet for innvandrerboliger (SffiO) - se BO
LIGSAMVIRKE (1985-86) Il, l. 

- konstitusjonell kontroll - se BOLIGSAM
VIRKE (1986-87) Il, l; INNVANDRERE 
(1987-88) Il, 7; (1988-89) Il, 6. 

Selskapsloven, endr. i - se AKSJER (1985-86) 
IV, 3; (1987-88) IV, 4; (1988-89) IV, 7. 

Selskapsskattelov, forslag til (tilbakesendt Re
gjeringen) - se SKATTELOVER (1988-89) 
IV, 2. 

Selungeskinn, eksport fra Norge til EF-land-se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Ill, 6. 

Selvangivelse, forsinkelsesavgift - se SKATTE
ADMINISTRASJON (1987-88) IV, 2. 

- prøveprosjekt med forenklet 1988 - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) IV, 
2 og 3. 

- utforming av - se SKATTEADMINISTRA
SJON (1987 -88) Ill, l. 

Selvig, Erling, utvalgsleder- se FORBRUKER
SAKER (1988-89) IV, 2. 

Selvig, Kirsten Ullbæk, naturalisering- se INN
VANDRERE (1987-88) Il, 6. 

Selvmord- se HELSEVESEN (1986-87) Ill, 13. 
- pga. mobbing på jobben - se ARBEIDS

MILJØ (1986-87) Ill, 5. 
- avslag på søknad om støtte til forskning om 

- se HELSEVESEN (1987 -88) Ill, 13. 
Selås, Harald, tidl. stortingsrepr., minnetale 

ved hans dØd, S.tid. 21 (6.10.86). 
Sel, beredskap mot invasjon av - se MILJØ

VERN (1987-88) Ill, 3. 
- fellingstilllatelse på Telemarkskysten - se 

FANGST (1987-88) Ill, 6. 
- forvaltning av bestanden - se FANGST 

(1987 -88) Il, 2. 
- informasjon til EFs besluttende organer om 

norsk fangst- se FANGST (1987-88) Ill, 8. 
- i Vesterisen, telling fra luften av - se 

FANGST (1986-87) Ill, 7. 
- nedskyting i Froøyområdet - se FANGST 

(1987-88) Ill, 7. 
- produktavgift, budsjett- se FANGST (1985-

86) I, l; (1987-88) l, 3. 
- produktavgift, endr. budsj.vedtak 1987 (til

bakekalt)- se FANGST (1987-88) Il, l. 
Sendelektorer og kulturelt samarbeid - se IN

TERNASJONALT SAMARBEID (1985-86) 
Ill, 2. 

Senkingsanlegg, merverdiavgift for - se MER
VERDIAVGIFT (1988-89) Ill, 2. 

Senskadetilfeller, endr. i foreldelsesloven - se 
SIVILLOVGIVNING (1987-88) IV, 4. 

Sensorer, avvikling av skriftlig eksamen - se 
LÆRERE (1988-89) Ill, l. 

Senter for internasjonal ledelse, budsjett 1986 -
se INDUSTRI (1985-86) I, l. 

Senter for medisinsk-teknisk forskning, 'frond
heim, forslag fra Siri Frost Sterri m.fl, sendt 
Regjeringen- se REGJERINGEN OVER
SENDT (1988-89) I. 

Sentralinstituttet for cerebral parese, budsjett -
se HELSEINSTITUSJONER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1986-87) Il, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 
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- Nasjonal helseplan - se HELSEINSTITU
SJONER (1988-89) Il, 11. 

Sentralkartoteket for alvorlig sinnslidende - se 
FOLKEHELSE (1987-88) I, l; PERSON
VERN (1988-89) Il, l. 

Sentralsykehuset i Akershus, forhandlinger om 
helsetjenesteforskning ved - SYKEHUS 
(1986-87) I, l. 

- forslag fra Carl Fredrik Lowzow m.fl. om 
kliniske studier ved- se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1985-86) I. 

- kliniske studier ved- se HØYERE UTDAN
NING (1985-86) Ill, l. 

- opphør av statstilskott til legestudentun
dervisning- se SYKEHUS (1986-87) I, l. 

- universitetsstillinger ved - se UNIVERSI
TET (1985-86) Ill, l. 

Sentralsykehuset i Østfold, utbetaling av inn
sparte sykepenger- se SYKEHUS (1986-87) 
Ill, 24. 

Sertifikatkrav for minibusskjøring - se TRA
FIKKSIKKERHET (1987-88) Ill, 7. 

Setermoen, Troms, mannskapsmesse i kavale
rileiren- se FORSVAR (1987-88) Il, 9. 

Settefisk, import og levering av- se HAVBRUK 
(1987-88) Ill, l. 

Settefisk AlL, Hunnselva, Gjøvik, ansvarlig lå
nekapital fra Statkraft - se HAVBRUK 
(1988-89) li, l. 

Settefiskproduksjon, tiltak mot sykdom i - se 
HAVBRUK (1985-86) Il, l. 

Sevilla, Norges deltakelse på verdensutstilling 
i 1992 - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1988-89) Il, 9. 

Shell, Forsvarets økonomiske avtaler med - se 
OWE (1988-89) Ill, 9. 

- fyringsolje i regjeringsbygget - se STATS
ADMINISTRASJON (1986-87) Ill, 2, 3 og 5. 

- krav til saklighet i NRK i forbindelse med 
konflikten med Fellesrådet for det sørlige 
Afrika- se OLJE (1988-89) Ill, 11. 

- moderselskapets engasjement i Sør-Afrika 
- se OLJE (1986-87) Ill, l. 

- sponsoravtale mellom Norges Fotballfor-
bund og Norske- se OLJE (1988-89) Ill, 5 og 
7. 

- statlig boikott av oljeselskapet - se OLJE 
(1987-88) Ill, l; (1988-89) Ill, 10. 

Shiamuslimsk beleiring av palestinsk flyktnin
geleir- se UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 
17. 

SIBO - se Selskapet for innvandrerboliger. 
Sidebaner, alternativ drift av NSBs-se JERN

BANER (1988-89) Il, 3. 
- nedlegging av- se JERNBANER (1987-88) 

Ill, 5. 
- trafikkomlegginger - se JERNBANER 

(1987-88) Il, 4. 
SIFBO - se Selskapet for innvandrer- og flykt

ningeboliger. 
Sigøynere, tilskudd til Oslos arbeid med - se 

SOSIALVESEN (1987-88) Il, 2. 

SIKKERHET TIL SJØS .................. 515 

Sikkerhetsbelter i skolebusser - se vegtrafikk 
(1988-89) Ill, 3. 

Sikkerhetsberedskap ved oljeinstallasjonene - se 
SIKKERHET TIL SJØS (1985-86) Ill, l. 

Sikkerhetsklarering, endring av en offisers - se 
FORSVAR (1987-88) Ill, 3. 

Sikkerhetsopplæring for fiskere - se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1985-86) Il, 5; (1986-
87) I, l; (1986-87) Ill, 11. 
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- ved Aukra vidaregåande skule- se VIDE
REGÅENDE SKOLER (1985-86) Ill, 11. 

- ved Fedje Treningssenter - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1987-88) Ill, 10. 

Sikkerhetsopplæring i Sund, Statens skole for -
se VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) 
Ill, 4. 

Sikkerhetspolitikk, større åpenhet i - se FOR
SVAR (1988-89) Ill, 4. 

Sikkerhetspolitisk Råd, forslag fra Theo Korit
zinsky oversendt Regjeringen - se REGJE
RINGEN OVERSENDT (1988-89) I. 

Sikkerhetstjenesten, forslag om- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1987-88) Il, 5. 

- årsberetninger- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) Il, 8; (1988-89) Il, l. 

Sikkerhetsutstyr i biler, avgift på- se SÆRAV
GIFTER (1985-86) Ill, 5. 

Sikring, drapsdømt i Bergen som har begått 
nytt drap ved fri- se KRIMINALOMSORG 
(1988-89) Ill, l. 

Sikringsradioer, konsesjonsavgift for - se TE
LEKOMMUNIKASJONER (1987-88) Ill, 2. 

Sild, avsetningsproblemer- se FISKEOMSET
NING (1988-89) Ill, L 

- forbud mot samfiske etter - se FISKERIER 
(1988-89) Ill, 6. 

- melding 1985 om Prisreguleringsfondet for 
-se PRISER (1985-86) Il, l. 

- rovfiske på - se FISKERI REGULERING 
(1988-89) Ill, 4. 

Sildefisket i Osanpollen i Svolvær, forbud mot
se FISKERIREGULERING (1985-86) Ill, l. 

Sildemelindustrien i Nord-Norge, tiltak for - se 
FISKEFOREDLING (1987 -88) Il, 2. 

Sildeoljefabrikken i Øksfjord, kondemnerings
tilskudd- se FISKEFOREDLING (1985-86) 
Ill, 2. 

Sildoljefabrikker, tiltak for å opprettholde - se 
FISKEFOREDLING (1987-88) Ill, 2. 

Sildoljeindustrien i Nord-Norge, tiltak for - se 
FISKEFOREDLING (1987 -88) Il, 2. 

Silikose blant gruvearbeidere- se ARBEIDS
MILJØ (1987-88) Ill, l. 

Silisiumkarbid-produsenter, EF-kommisjonens 
skadelige tiltak overfor norske- se INDU
STRI (1985-86) Ill, 6. 

Simonnæs, Svein, statsadvokat, tiltale mot- se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1987-
88) Ill, 23. 

Simrad i Horten og brudd på lov om boikott av 
Sør-Afrika - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Ill, 10. 

Sinding, Christian, heimkjøp av notemanu
skript av- se KULTURVERN (1985-86) Il, l. 

Sinnslidende, ansvaret for farlige - se HELSE
VESEN (1988-89) Il, 14. 

- mottak i Sandviken sykehus, Bergen - se 
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 
(1988-89) Ill, 3. 

SINTEF, feste av tomt fra Norges Tekniske 
Høgskole - se UNIVERSITET (1985-86) I, 2. 

Sira-Kvina Kraftselskap, Økning av maskinin
stallasjon i Åna-Sira Kraftverk - se ELEK
TRISITET (1986-87) Il, 2. 

Sirdal kommune, forskuttering av tunnel - se 
VEGVESEN (1986-87) Il, 4. 

SIVA- se Selskapet for industrivekstanlegg. 
SIV A-anlegget i Sandnessjøen, overdragelse til 

NORD-offshore - se OLJEUTVINNING 
(1986-87) Il, 2. 

Sivil luftfart, budsjett 1986 - se LUFTFART 
(1985-86) Il, 4. 

Sivil tjenesteplikt, melding om (ikke-beh.)- se 
SIVILARBEIDERE (1988-89) Il, 3. 
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SIVILARBEIDERE ...................... 519 

Sivile tjenestepliktige, budsjett - se SIVILAR
BEIDERE (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-
89) l, l. 

- endr. budsjett 1988 - se SIVILARBEIDE
RE (1988-89) Il, l. 

Sivile tvistemål, forenklet rettergang for - se 
RETTSVESEN (1985-86) IV, 3. 

SIVILFORSVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

Sivilingeniørutdanning,- se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) I, l; (1986-87) U, 2 og 3. 

- budsjett- se HØGRE UTDANNING (1985-
86)1, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- i Narvik, planutvalget for- se HØGRE UT
DANNING (1987-88) Ill, l. 

Sivilloven, endr. i - se TRYGDER (1988-89) IV, 
5. 

SMLLOVGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

Sivilombudsmannen- se STORTINGETS OM
BUDSMANN FOR FORVALTNINGEN. 

Sivilt beredskap, langtidsplan 1990-93 - se SI
VILFORSVAR (1988-89) Il, l. 

Siviløkonomutdanning, budsjett - se HØGRE 
UTDANNING (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- i Nordland- se UTDANNING (1987-88) Ill, 
5. 

Sjefsveterinæren for Hæren, flytting av stand
kvarter for- se FORSVAR (1985-86) Ill, 7. 

Sjekkloven, endr. i - se BANKER (1985-86) IV, 
3. 

Sjokoladeavgift- se SÆRAVGIFTER (1985-86) 
I, 3; (1986-87) I, 6; (1987-88) l, 4; (1988-89) l, 3. 

Sjukdommer hos ferskvannsfisk, forslag om 
endr. i lov om- se HAVBRUK (1985-86) IV, 
l. 

Sjukeheimplasser, rammetilskott til- se SYKE
HUS (1986-87) Ill, l. 

Sjukepleiarutdanning - se HELSEPERSO
NELL (1985-86) Ill, 7. 

Sjødyktighetsloven, endr. i - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1985-86) IV, l; (1986-87) IV, l; 
SJØFART (1986-87) IV, l. 

SJØFART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Sjøfartsdirektoratet, budsjett - se SJØFART 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 2; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se SJØFART (1987 -88) 
I, 3. 

- virksomheten i 1986 og 1987 -se SJØFART 
(1988-89) Il, l. 

Sjøfartsloven, endr. i- se RETTSVESEN (1987-
88)IV, l; SJØFART (1985-86) IV, l. 

- forslag fra Gunnar Fatland om en revisjon -
se REGJERINGEN OVERSENDT (1988-
89) I. 

SJØFOLK ............................... 528 

Sjøforsvaret, benyttelse av norske verksteder 
ved nyinvesteringer i- se FORSVAR (1987-
88) Ill, 26. 



- konstitusjonelle antegnelser 1987 - se FOR
SVAR (1988-89) Il, 3. 

- opptjening av fartstid for ungdom som tar 
sikte på en maritim karriere - se FORSVAR 
(1988-89) Ill, 7. 

Sjøkartverket - se KARTVERK. 
Sjølie-saken, konsesjonsbehandling av - se 

JORDLOVER (1986-87) Il, l. 
Sjømannsfradrag - se SKATTEFRADRAG 

(1988-89) IV, 4. 
Sjømannskommuner, inntektstap ved skatte

omlegging - se KOMMUNENES ØKONO
MI (1988-89) Ill, l. 

Sjømannskontorene, fremtidige arbeidsoppga
ver- se SJØFOLK (1987 -88) Ill, l. 

- nedlegging av- se SJØFOLK (1988-89) IV, 
l. 

Sjømannsloven, endr. i- se SJØFOLK (1986-87) 
IV, 3; (1988-89) IV, l. 

Sjømannsmisjonen, tilskott 1989 -se DEN NOR
SKE KIRKE (1988-89) I, l. 

Sjømannspensjoner 1986 - se TRYGDER (1985-
86) Il, l. 

- kapitalutløsning av små - se SJØFOLK 
(1985-86) IV, l. 

- for sjøfolk med hyre på statens fartøy - se 
SJØFOLK (1986-87) III, l. 

Sjømannsskatt - se PERSONBESKATNING Il, 
l; SJØFOLK (1986-87) IV, 4; (1988-89) IV, 3. 

- 1987- se SJØFOLK (1986-87) Il, l. 
- 1988- se SJØFOLK (1987-88) I, 6; (1987-88) 

Il, l. 
- endr. vedtak 1987 - se SJØFOLK (1987-88) 

Il, 2. 
- refusjon til dekning av skatteplikt til Stor

britannia - se SJØFOLK (1988-89) Il, 4. 
- skattlegging av utenlandske sjømenn - se 

SJØFOLK (1986-87) Il, 5. 
Sjømannsskatteloven, endr. i -se SKATTEFRA

DRAG (1987-88) IV, l og 3; SKATTELO
VER (1985-86) IV, 8; (1986-87) IV, 5. 

- opphevelse av- se SKATTELOVER (1987-
88) IV, 8. 

Sjømenn, pensjonstrygden for - se Pensjons
trygden for sjømenn. 

Sjømilitære samfunds bygning i Horten, restau
rering av- se FORSVAR (1985-86) Il, 13. 

Sjøredningstjenesten ved Værnes lufthavn - se 
LUFTFART (1985-86) Ill, 7. 

Sjøtrygdelag, skattefritak for gjensidige - se 
FORSIKRING (1986-87) IV, 4. 

Sjøtrygdgruppen gjensidig skadeforsikringssel
skap, skattefradrag - se FORSIKRING 
(1986-87) IV, 4. 

Sjaastad, Anders C., forsvarsminister, medde
les avskjed - se REGJERINGEN (1985-86) 
Il, 5. 

Skadebøter, ettergivelse av- se RETTSVESEN 
(1987-88) Il, 2. 

Skadeforsikring, avtaler om- se FORSIKRING 
(1988-89) IV, 3. 

- lov om forsikringsvirksomhet - se FORSIK
RING (1987-88) IV, 3 og 4. 

Skadeforsikringsselskaper, forretningsbetingel
ser - se FORSIKRING (1986-87) Ill, 4. 

Skadeserstatning etter hærverk på gård i Hed
mark - se SIVILLOVGIVNING (1988-89) 
Ill, 4. 

- til incestoffer - se SIVILLOVGIVNING 
(1988-89) III, l. 

Skadeserstatningsloven, endr. i - se SIVILLOV
GIVNING (1987-88) IV, l. 

Skagerak Private Gymnas, forslag om godkjen
ning- se PRIVATSKOLER (1988-89) Il, 5; 
(1988-89) III, 3. 
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Skaland Grafittverk, gjenoppbygging av - se 
INDUSTRI (1986-87) Ill, 12. 

- tysk overtakelse - se INDUSTRI (1986-87) 
Ill, 9. 

Skamsundbrua, Nord-Trøndelag- se VEGVE
SEN (1986-87) Il, 10; (1986-87) Ill, 17; (1987-
88) Il, 4. 

Skaslien, Børre, utvalgsleder- se BYGNINGS
VESEN (1985-86) IV, 4. 

SKATTEADMINISTRASJON ............. 533 

SKATTEA VTALER . ..................... 537 

Skattebetalingsloven, endr. i - se SKATTELO
VER (1985-86) IV, 4, 6 og 12; (1986-87) IV, l, 
2, 3, 5 og 7; (1987-88) IV, l, 2, 3, 4 og 8; (1988-
89) IV, l, 3, 5 og 6. 

Skattedirektoratet, bev. til datasystemer - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) I, 
l; (1988-89) Il, 2. 

- budsjett - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I, 2. 

- saksbehandlingstida ved- se SKATTEAD
MINISTRASJON (1986-87) Ill, l. 

Skattefogden i Oslo, konstitusjonelle antegnel
ser - se SKATTEADMINISTRASJON 
(1986-87) Il, 2. 

Skattefogdene, budsjett - se SKATTEADMINI
STRASJON (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1988-89) I, 2. 

Skattefogdkontorene i Akershus og Oslo, res
tanser ved behandling av arveavgift - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) Il, 
3. 

Skattefordelingsfondet, budsjett - se LOKA.Ir 
FORVALTNING (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. i lov om- se LOKALFORVALTNING 
(1987-88) IV, 4 og SKATTELOVER (1987-88) 
IV, 8. 

- oppphevelse av maksimumsats for felles
skatt til- se LOKALFORVALTNING (1987-
88) IV, l. 

- overføringer til, budsjett - se KOMMUNE
NES ØKONOMI (1985-86) I, l; (1986-87) I, l. 

- tiltak for å styrke helsetjenesten i fylkes
kommunene - se FYLKESKOMMUNE
NES ØKONOMI (1988-89) Il, l. 

- økt tilskudd til kommuner og fylkeskom
muner- se STATSBUDSJETTET (1988-89) 
Il, 5. 

Skattefordelingsmidler 1987- se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1985-86) Il, 3. 

Skattefordelingsmidler 1988 - se LOKALFOR
VALTNING (1986-87) Il, 5. 

Skattefordelingsmidler 1989 - se LOKALFOR
VALTNING (1987-88) li, 6. 

Skattefordelingsmidler 1990 - se LOKALFOR
VALTNING (1988-89) Il, 4. 

SKATTEFRADRAG ..................... 539 

Skattefri banksparing- se SKATTEFRADRAG. 
Skatteinnbetalingsordningen - se POST (1988-

89) I, 2. 
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Skattekommisjonens utredning - se PERSON
BESKATNING (1986-87) II, 4. 

Skatteloven, endr. i- se SKATTELOVER (1987-
88) IV, 8. 

SKATrELOVER ......................... 543 

Skatteopplegget 1986 - se SKATTER (1985-86) 
IV, l. 

Skatteopplegget 1987, lovendr. - se SKATTER 
(1986-87) IV, 4. 

Skatteopplegget 1988 - se SKATTER (1987-88) 
IV, l. 

SKA'ITER ............................... 549 

Skattesnyteri, tiltak mot - se SKATIER (1986-
87) Ill, 4; (1988-89) Ill, 4. 

Skattesystemet, forskjellsbehandling av ekte
par og samboende i, forslag fra Kjell Magne 
Bondevik - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1986-87) l. 

Skattetrekkmidler, forslag fra Anders Talleraas 
om anledning for kommunene til plasse
ring i private banker- se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) l. 

Skatteunndragelser ved fusjonering i næringsli
vet- se BEDRIFTSBESKATNING (1987-
88) Ill, l. 

Skatteutjamningsmidler til fylkeskommunene
se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1986-87) Ill, 2. 

Skauge, Arne, utnevnes til statsråd - se REGJE
RINGEN (1985-86) Il, 5. 

Skaugum, vedlikeholdet av - se KONGEN 
(1988-89) I, l. 

Skeisåsen i Fana, sØppelfyllplass i - se KOM
MUNER (1986-87) Ill, 5. 

Skibladner, tilskudd til - se KULTURVERN 
(1985-86) I, 2. 

Skibotn, Storfjord kommune, støtte til idretts
hall- se FORSVARSMATERIELL (1988-89) 
Il, 2. 

- Storfjord kommune, Troms, støtte til 
idrettshall- se FORSVAR (1987-88) Il, 9. 

Skien, den nedlagte avdeling av Norges Bank 
som senter for Ibsen-forskning - se KUL
TUR (1988-89) Ill, l. 

- kirke, gjenoppbygging av fundamentet un
der - se DEN NORSKE KIRKE (1985-86) 
Ill, l. 

- konsesjon for Norving for flyvning fra- se 
LUFTFART (1985-86) Ill, 3. 

- kretsfengsel - se FENGSLER (1985-86) Ill, 
l. 

- Menstad bru- se VEGVESEN (1987-88) Il, 
12. 

Skien kretsfengsel, budsjett 1988 - se FENGS
LER (1987-88) I, l. 

Skifteloven, endr. i- se RETTSVESEN (1987-
88) IV, l. 

Skinlo, Bjarne, politiinspektør - se KLAGER 
(1986-87) II, l. 

Skipsbyggingsindustri, subsidiering i EF - se 
VERFTSINDUSTRI (1988-89) Ill, 5. 

Skipseksportkampanjen, redegjørelse og debatt 
-se UTENRIKSHANDEL (1988-89) Il, 7. 

- regressansvar i forbindelse med- se UTEN-
RIKSHANDEL (1987-88) Ill, 4. 

- regresskrav fra GIEK overfor bedrifter i- se 
UTENRIKSHANDEL (1986-87) III, 12. 

- vurdering av tapet for staten - se UTEN-
RIKSHANDEL (1988-89) Ill, 2, 4 og 5. 

Skipsfart- se SJØFART. 
Skipsfartsberedskap- se Beredskap, skipsfart. 
Skipsfartsmelding- se SJØFART (1988-89) Il, 2; 

(1988-89) Ill, l. 
Skipsfartsnæringa, rekruttering av personell til 

- se SJØFART (1988-89) Ill, 2. 
Skipsfartspolitikken- se SJØFART (1985-86) Il, 

4 og 5; (1986-87) II, 5. 
Skipsfinansieringsordningen - se VERFTS IN

DUSTRI (1986-87) Il, 2. 
Skipsfinansiering - se VERFTSINDUSTRI 

(1985-86) I, l. 
- budsjett - se VERFTSINDUSTRI (1986-87) 

I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 
- endr. budsjett 1988 vedr. tollrefusjon - se 

VERFTSINDUSTRI (1988-89) Il, l. 
Skipskontrollen, budsjett - se SIKKERHET 

TIL SJØS (1985-86) I, l; SJØFART (1986-87) 
I, l; (1987-88) I, 2; (1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1988 - se SJØFART (1987-88) 
I, 3. 

Skipsoffisereri. rekrutteringen av - se HAN
DELSFLATE (1988-89) Ill, 2. 

Skipsregister- se Norsk Internasjonalt Skipsre
gister. 

Skipsvrak, samarbeid om heving av radioakti
ve- se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1988-89) Ill, l. 

Skiskyttere, den økonomiske situasjon for - se 
FORSVAR (1986-87) I, l. 

Skiveprolaps, betaling for fysikalsk behandling 
etter sprøytebehandlet - se SYKDOMMER 
(1988-89) Ill, 8. 

Skjell på Sørlandet, kontrollkapasiteten for- se 
FISKERIER (1986-87) Ill, 5. 

Skjelleksport til Frankrike - se UTENRIKS
HANDEL (1986-87) Ill, 4. 

Skjellfangstfartøyer, finansieringen av - se 
VERFTSINDUSTRI (1986-87) Il, 2. 

Skjelltrålersaken - se FISKERIER (1985-86) I, 
l; (1985-86) Ill, 2. 

Skjenkeavgifter, forskrifter - se SÆRAVGIF
TER (1988-89) Ill, 4. 

Skjenkebevilling, loddtrekning ved tildeling i 
Ørsta- se ALKOHOL (1987-88) Ill, 5. 

- til pakistaner, nekting av - se INNVAN
DRERE (1987-88) Ill, 4. 

- veiledning om behandling i kommunesty
rene- se ALKOHOL (1987-88) Ill, 3. 

Skjenkevedtektene, kontroll med - se ALKO
HOL (1987-88) Ill, 4. 

Skjervø Fiskebruk AlS - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) Il, 2. 

Skjervøy, ombæring av post på lørdager - se 
POST (1987-88) Ill, l. 

Skjervøy videregående skole, Nord-Troms, eks
tra lønnstillegg til lærere ved- se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1986-87) Il, 2. 

- Nord-Troms, tilskudd til- se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1986-87) I, l. 

Skjettensentret, vaktselskapet FOX' opptreden 
overfor ungdom ved - se RETTSVESEN 
(1987 -88) III, 8. 

Skjold, Målselv kommune, kjØp av barnehage
plasser - se FORSVARSMATERIELL 
(1988-89) Il, 2. 

Skjærgårdsparken, oljeleting i - se NATUR
VERN (1988-89) Ill, 8. 

- reduksjon i bevilgning til vedlikehold av
se NATURVERN (1988-89) Ill, 17. 

Skjønnhetsoperasjoner, Røvsaken i Bergen- se 
HELSEVESEN (1988-89) Ill, 17 og 19. 

Skjønnsloven, endr. i- se DOMSTOLER (1988-
89) IV, 2. 
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- opphevelse av aldersgrensebestemmelser i 
-se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Skodbergvann i Skånland kommune, militære 
utbyggingsplaner- se FORSVAR (1987-88) 
Ill, 5, 12 og 21. 

Skogavgiftsordning- se SKOGBRUK (1985-86) 
Ill, 2. 

SKOGBRUK .......... . ................. 556 

Skogbruksetaten, budsjett - se SKOGBRUK 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

Skogbruksloven, endr. i - se BYGNINGSVE
SEN (1988-89) IV, 2. 

- revisjon av- se SKOGBRUK (1985-86) Ill, l. 
Skogbruksopplæring, budsjett - se SKOG

BRUK (1985-86) I, l; (1986-87) l, l; (1987-88) 
l, l; (1988-89) I, l. 

Skogdød i Norge- se NATURVERN (1986-87) 
Ill, 8; (1987-88) Ill, 2; (1988-89) Ill, 4. 

Skogeiere, skattlegging av skoghusvære - se 
SKOGBRUK (1987-88) Ill, 5. 

Skogfoss kraftverk- se GRENSESPØRSMÅL 
(1985-86) Il, l. 

Skogindustrienes virkesforbruk, opphevelse av 
midlertidig lov om begrensning av - se 
SKOGBRUK (1985-86) IV, 3. 

Skogkultursektoren, ekstraordinære sysselset
tingstiltak - se STATSBUDSJETTET (1988-
89) Il, 5. 

Skogkultur, budsjett - se SKOGBRUK (1985-
86) I, l; (1986-87) l, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

- endr. budsjett 1987- se SKOGBRUK (1987-
88) Il, l. 

Skogly, Oskar, minnetale over tidligere stor
tingsrepresentant, S.tid. 2253 (24.2.88). 

Skogplanteskoler, Statens, bev. 1989- se SKOG
BRUK (1988-89) Il, 5. 

- forslag fra Magnar Sortåsløkken - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1988-89) l. 

Skogplanteskoler, overføring av statens - se 
SKOGBRUK (1985-86) Il, 6 og 7. 

Skogreising, budsjett- se SKOGBRUK (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

- endr. budsjett 1987- se SKOGBRUK (1987-
88) Il, l. 

Skogsarbeidere, pensjonstrygd for - se SKOG
BRUK (1986-87) Il, l; (1986-87) IV, l. 

Skogsarbeiderpensjon- se SKOGBRUK (1986-
87) Ill, 6. 

Skogskolen på Brandbu- se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) II, 2 og 3. 

Skogsprøyting med kjemiske midler fra luftfar
tøy- se SKOGBRUK (1987-88) Ill, 4. 

Skogsvegbygging- se SKOGBRUK (1985-86) Il, 
8. 

Skogsveger, budsjett - se SKOGBRUK (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

- endr. budsjett 1987- se SKOGBRUK (1987-
88) Il, l. 

Skogtiltaksfondets virksomhet 1984 - se SKOG
BRUK (1985-86) Il, 4. 

Skogås, Leif Einar- se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) Il, 4. 

Skolealder, senking av - se UTDANNING 
(1988-89) II, 4. 

Skolebusser - se TRAFIKKSIKKERHET (1987-
88) Ill, l. 

- sikkerhetsbelter i - se GRUNNSKOLE 
(1988-89) Ill, 2. 

Skolebøker, bev. til- se LÆREMIDLER (1987-
88) Ill, 2 og 4. 

- prisen på- se LÆREMIDLER (1987-88) Il, 
2. 

Skoledagboka Pusur- se GRUNNSKOLE (1987-
88) Ill, 2. 

Skoledirektørembetet, arbeidsoppgaver - se 
GRUNNSKOLE (1987-88) IV, l. 

Skoledirektørene, budsjett - se UTDANNING 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Skolemateriell, betaling av - se LÆREMIDLER 
(1987-88)1II, l. 

Skolepolitikk- se UTDANNING (1988-89) Il, 4. 
- departementets styring på utformingen av -

se UTDANNING (1988-89) Ill, 8. 
Skolesentralisering- se GRUNNSKOLE (1986-

87) Ill, 12; (1987 -88) III, 5. 
Skoleskyss, 4-kilometergrensa for gratis - se 

GRUNNSKOLEN (1985-86) Ill, 8. 
- egenandeler på - se VIDEREGÅENDE 

SKOLER (1988-89) Ill, 6. 
- fordeling av utgifter til- se GRUNNSKOLE 

(1986-87) Ill, 16. 
- kommunalt ansvar for- se GRUNNSKOLE 

(1986-87) Ill, l. 
- til obligatorisk svømmeundervisning - se 

GRUNNSKOLEN (1985-86) III, 7. 
- trygg skoleveg og redusert - se GRUNN

SKOLE (1988-89) Ill, l. 
Skolestyrene, lærerrepresentasjonen i - se 

GRUNNSKOLE (1987-88) III, l. 
Skoleungdom, yrkesveiledning - se UTDAN

NING (1988-89) Ill, 17. 
Skoleverket, forslag om innføring av konkur

ranse- se UTDANNING (1988-89) Il, 3. 
Skoleåret, utviding av - se GRUNNSKOLE 

(1988-89) Ill, 10. 
Skorovas Gruber, nedlegging av - se BERG

VERK (1985-86) I, l. 
Skorovatn, EDB-retta utviklings- og tiltakspro

sjekt ved - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1987 -88) Ill, 4. 

Skottland, gjenvinningsanlegg for atomavfall i 
Dounreay i Nord-- se ATOMKRAFT (1986-
87) Il, l, 2, 4, 5, 6, 7 og 9. 

Skrapelodd, adgang for organisasjonene til å ta 
i bruk - se I....<YITERI OG SPILL (1988-89) 
Ill, 4; STATSBUDSJETrET (1988-89) I, 34. 

Skriftkultur, utvalg til å vurdere norsk - se 
KULTUR (1988-89) Ill, 3. 

Skrøvdalsvegen ved Salsbruket, opprusting av -
se VEGVESEN (1985-86) Ill, 13. 

Skudeneshavn-Mekjarvik, fergedrift - se FER-
GER (1987-88) Ill, 2. . 

Skyte- og øvingsfelt på Nord-Fosen, bidrag til 
.reinbeitedistriktets utgifter til advokatsa
lær- FORSVAR (1986-87) Il, 

Skytebaneanlegg, støygrenser for - se FOR
SVAR (1987-88) Ill, 11. 

Skytefelt for Forsvaret- se FORSVAR (1987-88) 
Ill, 19. 

- på Nord-Fosen- se FORSVAR (1987-88) Ill, 
6, og 30. 

Skyttervesen, Det frivillige, budsjett- se FOR
SVAR (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
l, l. 

Skålavegen i Møre og Romsdal, bompengefinan
siering av- se VEGVESEN (1987-88) Il, 13. 

Skånland kommune, militære utbyggingspla
ner i - se FORSVAR ( 1987 -88) Ill, 5 .og 12. 

Skåre, Jan, utvalgsleder - se SOSIALVESEN 
(1988-89) IV, 2. 

Slakteri i Valle kommune- se HUSDYRBRUK 
(1985-86) III, 3. 
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Slakterianlegg i Karasjok - se REINDRIFT 
(1985-86) Il, 2. 

Slakteribedrifter, nedlegging av - se VETERI
NÆRVESEN (1987-88) Ill, 5. 

Slakterier i Finnmark- se REINDRIFT (1988-
89) I, l. 

- sentralisering av- se VETERINÆRVESEN 
(1987-88) Il, 2. 

Sleipner, etablering av gassrørledningen Zee
pipe fra- se OLJEOMSETNING (1987-88) 
Il, 4. 

- ev. utsettelse av utbygging - se DEN NOR
SKE STATS OLJESELSKAP (1988-89) Il, 
l. 

- eventuell utsettelse pga gassavsetningsvan
sker- se OLJEUTVINNING (1988-89) Ill, 7. 

Sleipner Øst, lokalisering av driftsorganisasjon 
og forsyningsbase- se OLJEUTVINNING 
(1986-87) Il, 4. 

- utbygging og ilandføring petroleum fra - se 
OLJEUTVINNING (1986-87) I, 2. 

Sleipnersalget, bortfall av - se OWEOMSET
NING (1985-86) I, l. 

Slidreøya-prosjektet, midler til drift av- se KRI
MINALOMSORG (1985-86) Ill, l. 

Slottet, budsjett - se KONGEN (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

Sluttsedler, avgift på - se AKSJER (1988-89) I, 
2. 

8MB-U-programmet (små og mellomstore be
drifter) - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1988-89) I, 3. 

Smerteklinikken ved Haukeland sykehus, av
vikling av- se SYKEHUS (1988-89) Ill, 10. 

Smith, Carsten, professor dr. jur., folkerettslig 
betenkning ved boikott av Sør-Afrika - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) IV, l. 

- utvalgsleder- se SAMER (1986-87) IV, l. 
Smith, Lucy, utvalgsleder- se AKSJER (1986-

87) IV, 5; (1987-88) IV, 5. 
Smolt, overproduksjon av - se HAVBRUK 

(1988-89) Ill, 10. 
Smøla-Edøy, riksveganlegget- se VEGVESEN 

(1986-87) Ill, 9. 
Smøreoljeavgift - se SÆRAVGIFTER ( 1987 -88) 

I, 4; (1988-89) I, 3. 
- forslag om utsettelse av iverksettelsestiden 

-se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 10. 
- fritak for fartøy registrert i merkeregisteret 

-se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 9 . 
Små og mellomstore bedrifter (SMB-U), pro

gram for - se INDUSTRIUTBYGGING 
(1988-89) I, 3. 

- støtte til idemennesker - se INDUSTRIUT
BYGGING (1988-89) Ill, 2. 

Småbamsforeldre, nedkortet arbeidstid for - se 
ARBEIDSVILKÅR (1987-88) Ill, 5 og 11. 

Småbedriftsfondet, bev. til grunnfondet- se IN
DUSTRI (1988-89) Il, 8. 

Småbruk- og Bustadbanken, frafall av fordrin
ger på stønadslån gitt av - se LANDBA
RUK (1985-86) Il, 10. 

Smågrisproduksjon, konsesjonsplikt for - se 
HUSDYRBRUK (1987-88) Il, 2 og 3; (1987-
88) Ill, 2. 

Småhvalfangst, produktavgift på- se FANGST 
(1986-87) I, l og 2; (1987-88) I, 3; (1988-89) I, 
l. 

- produktavgift på, endr. budsj.vedtak 1987 
(tilbakekalt)- se FANGST (1987-88) Il, l. 

Småindustri og husflid, markedsføring gjen
nom EPCar-sentret- se UTENRIKSHAN
DEL (1987 -88) Ill, 6. 

Småjobber, forenkling av skatteregler for pri
vatpersoner som betaler godtgjørelser for -
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se SKATTEADMINISTRASJON (1988-89) 
IV,3. 

Småkravsprosess- se RETTSVESEN (1985-86) 
IV,3. 

Småskipsfarten- se SJØFART (1986-87) li, 5. 
Småtrålkonsesjoner, tildeling av- se FISKERI

ER (1985-86) ur, 12; (1986-87) nr, 18. 
- tildelt Finnmark- se FISKERIER (1987-88) 

Ill, 16. 
- til havfiskefartøy i Finnmark - se FISKERI

ER (1986-87) Ill, 16. 
Snarkopi AlS, politiets innblanding i konflikt 

ved- se ARBEIDSVILKÅR (1986-87) Ill, 7. 
Snomax, forbud mot utsetting i miljøet av mi

kroorganismen- se MILJØVERN (1987-88) 
Ill, 14. 

Snorre-feltet, forslag om utsettelse av feltut
bygging - se OLJEUTVINNING (1988-89) 
Il, 3. 

- forslag om utbygging - se OLJEUTVIN
NING (1987-88) Il, l. 

- ordføreren i Bergen sender uttalelse om lo
kalisering av Sagas driftsorganisasjon, ref. 
S.tid. 2114 og sendt Energi- og industriko
miteen. 

- plassering av Saga sin driftsorganisasjon 
for - se OLJE (1985-86) Ill, 3. 

- utbygging og ilandføring- se OLJEUTVIN
NING (1987-88) Il, 3. 

Snorrehuset på Reykholt, Island, støtte til - se 
NORDISK SAMARBEID (1987-88) Il, 6. 

Snøscooter, førerkort for - se TRAFIKKSIK
KERHET (1988-89) Ill, 5. 

- kommunal adgang til å regulere bruk av- se 
LOKALFORVALTNING (1986-87) Ill, 7. 

Snøscooteravgift- se SÆRAVGIFTER (1987-88) 
I, 4; (1988-89) I, 3. 

Snøscooterbruk, regulering av - se NATUR
VERN (1987-88) IV, l. 

Snøscooterforening, Alta, Norgesmesterskap i 
langløp- se NATURVERN (1986-87) Ill, 13. 

Sogn og Fjordane distriktshøgskole, akvakultur
studiet ved - se DISTRIKTSHØGSKOLER 
(1986-87) I, l. 

Sogn videregående skole, lærerkrefter ved gra
fisk avdeling på- se LÆRERE (1985-86) Ill, 
4. 

Sogndal Sparebank, fusjon - se BANKER (1988-
89) Ill, 2. 

Sola flyplass, forsyning av brennstoff til USAs 
B 52 fly- se FORSVAR (1988-89) Ill, 2. 

Sola videregående skole, flyteknisk opplæring 
ved- se VIDEREGÅENDE SKOLER (1988-
89) Ill, 3. 

Sole, Olav, ministerråd - se KLAG ER TIL 
STORTINGET (1986-87) Il, 4. 

Solheimsviken AlS, søknad om konsulentbi
stand til- se VERFTSINDUSTRI (1985-86) 
Ill, 3. 

Solidaritet, den polske regjerings holdning til -
se ARBEIDSLIV (1986-87) Ill, l. 

Sollien, Olav H., Brekkvasselv, sender anke 
over avslag på søknad om billighetserstat
ning, ref. S.tid. 1170 (28.11.86) og sendt Re
gjeringen. 

Sollihøgda, bompenger på E 68 Vik i Buskerud 
-se VEGVESEN (1985-86) Il, 5. 

Sommerjobb, dekning av reiseutgifter for sko
leungdom med -se UNGDOMSARBEID 
(1987 -88) Ill, 2. 

Sommerloddefiske, støttetiltak ved feilslått - se 
FISKERIER (1985-86) Ill, 3. 

Sommertakstbortfallet, dekning av - se FER
GER (1985-86) Il, 2. 
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Sommertid- se STATSFORVALTNING (1985-
86)III, l. 

Soningskøer, tiltak for reduksjon i - se STATS
BUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

Sorenskriverkontorene, bruk av EDB ved - se 
RETTSVESEN (1985-86) Ill, 2. 

Sortland kommunestyre sender uttalelse om en 
forsert barnehageutbygging i Nord-Norge, 
ref. S .tid. 83 (14.10.) og vedlagt protokollen. 

- sender uttalelse om inntektssystemet og 
Stortingets salderingsbehandling, ref. 
S .tid. 1964 (12.1.88) og vedlagt protokollen. 

SOS-rasisme, avslag på deltakelse i 17. mai-tog 
- se INNVANDRERE (1988-89) III, 24. 

Sosial vakttjeneste i større byer - se SOSIAL
VESEN (1986-87) Ill, 6. 

Sosialarbeiderutdanning- se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Sosialdepartementet, budsjett- se DEPARTE
MENTER (1985-86) I, 10; (1986-87) I, 10 og 
11; (1987-88) I, 10; (1988-89) I, 10. 

- konstitusjonelle antegnelser 1987 - se DE
PARTEMENTER (1988-89) Il, 3. 

Sosialhjelp til unge arbeidsledige - se SOSIAL 
VESEN (1987-88) Ill, 4. 

- ulovlig vedtak om reduksjon - se SOSIAL
VESEN (1987-88) Ill, 7. 

- utbetalinger til arbeidsledige - se SOSIAL
VESEN (1988-89) Ill, l. 

- utnytting av - se SOSIALVESEN (1987-88) 
Ill, 9. 

- årsak til veksten- se SOSIALVESEN (1987-
88) III , 8. 

Sosialhøgskolene, budsjett - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89)1, l. 

- valg av evalueringsformer ved - se HØG
SKOLER (1985-86) Ill, 4. 

Sosialkontorer, kostnadskrevende rutiner ved -
se SOSIAL VESEN (1987 -88) Ill, l. 

- personellmangel ved - se SOSIALVESEN 
(1986-87) Ill, l. 

- stengte- se SOSIALVESEN (1988-89) Ill, 3 
og5. 

- taushetsplikt om asylsøkeres oppholdssted 
-se SOSIALVESEN (1986-87) Ill, 2. 

- utbetalinger til utlendinger uten oppholds-
tillatelse - se INNVANDRERE (1987-88) Ill, 
23. 

Sosialloven (ikke-beh.) - se SOSIALVESEN 
(1988-89) IV, 2. 

Sosialomsorgsloven, endr. i - se SOSIALVE
SEN (1987 -88) IV, l; (1988-89) IV, l. 

Sosialstyre, lov om kommunalt - se SOSIAL
VESEN (1986-87) IV, 2. 

SOSIAL VESEN ......................... 560 

Sosionomutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

- bruk av karakterer i - se HØGSKOLER 
(1985-86) III, l. 

- valg av evalueringsform ved - se HØGSKO
LER (1985-86) Ill, 4. 

SOSUS-lignende system for ubåtregistrering
se NATO (MIL) (1986-87) Ill, L 

Sotrabrua, Hordaland, disponering av over
skott av bompenger- se VEGVESEN (1987-
88) Il, 19. 

Sovjet, innbydelse til flåteøvelse - se FOR
SVAR (1987-88) Ill, 7. 

- utslipp fra industri over Finnmark - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 35. 

Sovjetisk styrkeoppbygging i nord - se UTEN
RIKSSAKER (1986-87) Il, l. 

Sovjetunionen, adgang til passering av grensen 
mellom Norge og - se INNVANDRERE 
(1988-89) Ill, 22. 

- erstatningskrav etter Tsjernobyl-ulykken -
se UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 3. 

- fiskere med for liten maskevidde - se FIS
KERIREGULERING (1988-89) Ill, 2. 

- informasjon om ubåtulykken ved Bjørnøya 
-se FORSVAR (1988-89) Ill, 13. 

- utviklingen i - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Il, 6. 

Sowerby, Philip - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1985-86) Il, 3. 

Spakmo, Trygve - se BILLIGHETSERSTAT
NINGER (1986-87) Il, 5. 

Spania, Norges deltakelse på arrangement i 
forbindelse med verdensutstillingen 1992 -
se INTERNASJONALT SAMARBEID 
(1988-89) Il, 9. 

- tiltredelse til EF, tilleggsprotokoll til avtale 
med Norge - se ØKONOMISK SAMAR
BEID (1986-87) Il, 2. 

- tollavvikling med Norge- se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

Sparebanken Nord, behandlingen av - se BAN
KER (1988-89) Il, 4. 

Sparebanken Nordfjord, fusjon - se BANKER 
(1988-89) Ill, 2. 

Sparebanken Vest, fusjon- se BANKER (1988-
89) Ill, 2. 

Sparebanker, forslag om stortingsmelding - se 
BANKER (1986-87) Il, 10. 

- statsskatt 1988 - se SKATTER (1987 -88) I, 2 
og3. 

Sparebankkonsemer, anvendelse av reglene om 
konsernbidrag og overføring av skatteposi
sjoner - se BANKER (1988-89) IV, l. 

Sparebankloven, endr. i - se BANKER (1986-87) 
IV, 2; (1987-88) IV, 4; (1988-89) IV, 2. 

- opphevelse av aldersgrensebestemmelser i 
- se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Sparing med skattefradrag,- se SKATTEFRA
DRAG (1986-87) III, 3; (1986-87) IV, 2; (1987-
88) Il, l; (1987-88) IV, l. 

- bospareordning for ungdom - se SKATTE
FRADRAG (1987-88) Il, 2 og IV, 3. 

Sperregrense på 4 prosent ved stortingsvalg - se 
VALG (1987-88) Il, 2. 

Spesialavfall - se FORURENSNING (1986-87) 
Il, 3. 

- bev. til anlegg i Rana - se FORURENS
NING (1988-89) Il, 11. 

- brenning i Kjøpsvik- se FORURENSNING 
(1987 -88) Ill, 19. 

- budsjett- se FORURENSNING (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

- dekning av driftsunderskudd ved Norcems 
forbrenningsanlegg i Brevik - se FOR
URENSNING (1986-87) l, l. 

- etablering av et sentralt behandlingsanlegg 
i Rana kommune - se FORURENSNING 
(1987-88) Il, 4 og SYSSELSETTING (1987-
88) Il, 4. 

- handsaminga av - se FORURENSNING 
(1985-86) Ill, 11. 

- import av giftig tungolje fra Øst-Europa- se 
FORURENSING (1986-87) Ill, 25. 

- kostnadene ved et sentralanlegg i Mo i Ra
na- se FORURENSNING (1988-89) Ul, 14. 

- lagring ved Gardermoen - se FORURENS
NING (1988-69) Ill, 20. 
miljøavgift til behandling av - se SÆRAV
GIFTER (1987-88) Il, 10. 
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- og spillolje, behandling av - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 6 og 45. 

- rapport fra Industriforbundet - se FOR
URENSNING (1987-88) III, 6. 

- redegjørelse -se FORURENSNING (1987-
88) li, 2. 

- Renor NS' prosjekt for langtidslagring- se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, 9. 

- transport av - se FORURENSNING Ill, 8. 
- varslet proposisjon om - se FORURENS-

NING (1988-89) Ill, 40. 
Spesialavfallssystem, opprettelse av engasje

menter- se FORURENSNING (1987-88) l, 
2. 

Spesialisthjelp, avtale om driftstilskudd og tak
ster- se HELSEVESEN (1987-88) Il, 4. 

Spesialistlegestillinger i utkantstrøk - se HEL 
SEPERSONELL (1988-89) Ill, l. 

Spesialisttjeneste i Nord-Norge, dekning av ut
gifter- se TRYGDER (1987 -88) IV, 4. 

Spesialpedagogikkutdanning i Sandane, bud
sjett 1987- se HØGSKOLER (1986-87) I, l. 

SPESIALSKOLER ........... ..... ....... 564 

Spesialundervisning, oppfølging av St.meld. 61 
(1984-85) - se SPESIALSKOLER (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- plass i skolesystemet - se UTDANNING 
(1987-88) Ill, l. 

- på grunnskolenivå - se GRUNNSKOLE 
(1987-88) nr, 12. 

Spetsnaz-grupper, styrking av Heimevernet for 
å møte trusselen fra sovjetiske - se FOR
SVAR (1987-88) III, 22. 

Spilde, Magne, advokat - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1986-87) li, 5. 

~pillolje fra skip- se FORURENSNING (1988-
89) Ill, 18. 

- og spesialavfall, behandling av - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 45. 

- og spesialavfall, brenning i Kjøpsvik - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 19. 

- gjenvinning av - se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 6. 

Spiseforstyrrelser, stønad til Interessegruppa 
for kvinner med - se SYKDOMMER (1988-
89) Ill, 5. 

Spiss-tek-modellen, forslag om risikolåneord
ning- se STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 
5. 

Sportsdykkere, unntaksregler for- se IDRETT 
(1988-89) Ill, 3. 

Sportsfiske i Pasvikelva også for utlendinger -
se NATURVERN (1988-89) Ill, 7. 

Spritloven, endr. i - se ALKOHOL (1988-89) IV, 
4. 

Sprøyteautomater for narkomane- se NARKO
TIKA (1988-89) Ill, 2. 

Sprøytemidler, handlingsplan for reduksjon av 
-se LANDBRUK (1988-89) Il, 2. 

SPRÅK ................................. 567 

Språkfonnen i telefonkatalogen for Hordaland -
se TELEVERKET (1985-86) Ill, l. 

Spørretimen, - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN sak l og SPØRSMÅL. 

Sri Lanka, asylsøkere fra- se INNVANDRERE 
(1986-87) Ill, 22 og 24; (1987 -88) Ill, 15. 

- avtale mellom Norge og - se TRAKTATER 
0985-86) II, 6. 

bistandshjelpen til - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) Ill, 4; (1986-87) Ill, 7. 
forfølgelse av tamiler på - se MENNESKE
RETTIGHETER (1986-87) Ill, 12. 
landanalyse - se UTVIKLINGSHJELP 
(1987 -88) Il, 4. 
landstudie av - se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Ill, 9. 

- omlegging av bistandsprogrammet - se UT
VIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 6. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKATTEAVTALER (1986-87) 
li, 2. 

- reduksjon i bev. til - se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) II, 15; (1986-87) Il, 9. 

- rehabilitering av befolkningsgrupper, støt
te via private organisasjoner - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 3. 

- støtte via private organisasjoner - se UT
VIKLINGSHJELP (1988-89) Il, 14. 

Stabburet A/S, plan om nedlegging av virk
somhet i Moelv - se SYSSELSETTING 
(1987-88) Ill, 7. 

- plan om nedlegging av virksomhet på 
Stranda - se SYSSELSETTING (1987 -88) 
Ill, 8. 

- nedlegging av avdelinger - se DISTRIKTS
UTBYGGING (1988-89) Il, l. 

Stabel, Carl, utvalgsleder- se SVANGERSKAP 
(1986-87) IV, 2. 

STABUR (Statens barne- og ungdomsråd), ned
legging av - se UNGDOMSARBEID (1986-
87) I, l. 

Stadnamn, lov om (ikke-beh.) - se SPRÅK 
(1988-89) IV, l. 

Stadsfysikus i Oslo, navneendring - se HELSE
VESEN (1988-89) IV, 5. 

Stadsnes, Per, kapteinløytnant - se KLAGER 
TIL STORTINGET (1985-86) Il, 4. 

Stamruter, budsjett- se SAMFERDSEL (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l og 2; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Stamvegen Oslo-Bergen- se VEGVESEN (1988-
89) Ill, 10. 

- gjennom Voss, fremdriften av og samord
ning med NSB- se VEGVESEN (1986-87) 
Ill, 15. 

- parsellen gjennom Sogn og Fjordane - se 
VEGVESEN (1988-89) Il, 5. 

Stand-by-båter, kontroll med - se OLJEUT
VINNING (1985-86) Ill, l. 

Standard Telefon og Kabelfabrikk, tildeling av 
DU- midler og nedlegging av industriar
beidsplasser i Oslo - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Ill, 22. 

Standardiseringsarbeid, budsjett - se INDU
STRI (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
2; (1988-89) I, 3. 

Standpunktkarakterer - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1987-88) Ill, l. 

Stange kommunestyre sender uttalelse i forbin
delse med en handlingsplan, ref. S.tid. 1964 
(12.1.88) og vedlagt protokollen. 

Statens adopsjonskontor, budsjett - se FAMI
LIE (1987 -88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Statens aksjeinteresser 1984 - se STATSBUD
SJETTET (1985-86) Il, 3. 

Statens aksjer i Forenede Papir- og Cellulosefa
brikker, sal av- se TREFOREDLINGSIN
DUSTRI (1986-87) Il, l. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt, budsjett 1989- se 
ARBEIDSMILJØ (1988-89) I, l. 

Statens atomtilsyn, budsjett - se ATOMKRAFT 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89)1, l. 



Statens barne- og ungdomsråd, nedlegging av -
se UNGDOMSARBEID (1986-87) I, l. 

- årsmelding 1984 - se UNGDOMSARBEID 
(1985-86) Il, l. 

Statens bevillingsnemnd for brennevinsomset
ning, valg av medlemmer - se ALKOHOL 
(1987 -88) Il, 4. 

Statens biltilsyn, omdisponering av midler 1988 
- se VEGVESEN (1988-89) Il, 2. 

- opprettelse av stillinger til kontrollvirk-
somhet- se TRAFIKKSIKKERHET (1986-
87) Il, 2. 

Statens bygge- og eiendomsdirektorat, budsjett -
se STATSEIENDOMMER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I , l ; (1987-88) I, l; (1988-89) l , l. 

Statens bygningstekniske etat, budsjett - se 
STATSEIENDOMMER (1985-86) I, 3; (1986-
87) I, 3; (1987-88) I, 2; (1988-89) l , 2. 

Statens Datasentral AlS, budsjett 1986 - se 
STATSADMINISTRASJON (1985-86) I, l. 

- konstitusjonell kontroll - se STATSADMI
NISTRASJON (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 4. 

Statens demonstrasjons- og forsøksgard, bud
sjett 1986 - se LANDBRUK (1985-86) I l. 

Statens dykkerskole, Fjell- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1986-87) I , l. 

- krise ved- se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1987 -88) III, 3. 

- lokalisering - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1988-89) I, l. 

- samarbeid med NUTEC - se VIDEREGÅ
ENDE SKOLER (1988-89) Ill, 8. 

Statens edruskapsdirektorat, budsjett - se AL 
KOHOL (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1987-
88) I, 2. 

- nedlegging av- se ALKOHOL (1987-88) Il, 
3. 

Statens ernæringsråd, avdelingsdirektørstilling 
- se FOLKEHELSE (1987 -88) Il, 4. 

- budsjett - se FOLKEHELSE (1987-88) I , l; 
(1988-89) I , l. 

Statens erstatningsansvar, budsjett- se RETTS
VESEN (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l ; (1987-
88) I, l ; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett - se RETTSVESEN (1987-88) 
Il, l ; (1988-89) Il, l. 

Statens fagskole for fiskeindustri - se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1985-86) I, 2; (1986-87) 
I, 2; (1986-87) Ill, 12. 

- kompetansegivende ved opptak på Fiskeri
høgskolen - se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1988-89) Ill, 4. 

Statens fagtjeneste for landbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; 
(1987 -88) I, l; (1988-89) I , l. 

- tilleggsbev. i forbindelse med algeinvasjo
nen 1988- se MILJØVERN (1988-89) Il, 9. 

Statens filmkontroll , budsjett - se KUNST 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l. 

- forhåndskontroll av videogram - se KUNST 
(1987 -88) IV, l. 

Statens Filmsentral, budsjett - se MASSEME
DIA (1985-86) I, l ; (1986-87) l , l; (1987-88) I, 
2; (1988-89) I, l. 

Statens Fiskarbank, budsjett - se FISKERIER 
(1985-86) I, l; (1985-86) Il, 11 ; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- konstitusjonell kontroll - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 7; (1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 4; 
(1988-89) Il, 7. 

- redusert innvilgningsramme - se STATS
BANKER (1986-87) Il, 3. 

- styrevalg- se FISKERIER (1987-88) Il, 6. 
- suppleringsvalg til avdeling i Tromsø - se 

FISKERIER (1986-87) Il, 3. 
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- virksomheten 1983-86 - se FISKERIER 
(1985-86) Il, 4 og 5; (1987-88) Il, 3. 

Statens flyktningesekretariat, bemanningen i -
se INNVANDRERE (1986-87) Ill, 8. 

- nedleggelse av- se INNVANDRERE (1986-
87) Il, 10. 

- okkupasjon av kontorene- se STATSFOR
VALTNING (1986-87) Ill, 2. 

Statens fond for alkoholfrie hoteller, budsjett -
se ALKOHOL (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1987 -88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Statens forhandlingsutvalg for jordbruksoppgjø
ret, sammensetningen av- se LANDBRUK 
(1987 -88) Ill, 10. 

Statens forhandlingsutvalg for nye industritiltak, 
Odd Gøthes bok- se INDUSTRI (1987-88) 
Ill, 8. 

Statens fornyelsesprogram- se STATSADMINI
STRASJON (1988-89) I , 2; (1988-89) Il, l. 

Statens Forretningsbank, forslag om etablering 
av- se STATSBANKER (1987-88) Il, 2. 

Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og 
yrkeshygiene, budsjett 1988- se ARBEIDS
LIV (1987-88) I, l. 

Statens forskningsstasjon, Løken i Øystre Slid
re, tilleggsbev. 1989 - se STATSBUDSJET
TET (1988-89) Il, 5. 

Statens forskningsstasjoner i landbruk, budsjett 
-se LANDBRUK (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; ( 1988-89) l, l. 

Statens forurensningstilsyn, budsjett - se FOR
URENSING (1985-86) I , l; (1985-86) Il, 3; 
(1986-87) I, l ; (1986-87) Il, 2; (1987-88) I, 1: 
(1988-89) I, l. 

Statens gartnerskole, Dømmesmoen, nytt vek
sthus - se STATSBUDSJETTET (1988-89) 
Il, 5. 

- Vea, Hedmark- se LANDBRUK (1987-88) 
Il, 5. 

Statens helseundersøkelser, budsjett - se FOL
KEHELSE (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I. l. 

- permittering av ambulent personale - se 
FOLKEHELSE (1988-89) Il, 2. 

Statens idrettsråd, årsmelding 1984 - se ID
RETT (1985-86) Il, l. 

Statens institutt for alkoholforskning, budsjett -
se ALKOHOL (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1987 -88) l, 2; (1988-89) l, 2. 

Statens institutt for folkehelse, budsjett - se 
FOLKEHELSE (1986-87) l, l; (1986-87) Il, 2; 
(1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

- utvidet bestillingsfullmakt 1988 - se FOL
KEHELSE (1988-89) Il, l. 

Statens institutt for strålehygiene, - se HEL
SEINSTITUSJONER (1986-87) Ill, 7. 

- budsjett- se FOLKEHELSE (1985-86) I , l; 
HELSEINSTITUSJONER (1986-87) I, l; 
(1987-88) l , l; (1988-89) I , l. 

- radioaktiv kontroll i samarbeid med Helse
direktoratet - se HELSEVESEN (1985-86) 
III, 17. 

Statens kantiner, budsjett- se FORSVAR (1985-
86) I , l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l ; (1988-89) 
I , l. 

Statens karantenestasjon, budsjett - se VETE
RINÆRVESEN (1985-86) l, l; (1986-87) I , l ; 
(1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens kartverk, melding om - se KARTVERK 
(1988-89) Il, l. 

Statens klinikk for narkomane, aktivitetsbygg -
se NARKOTIKA (1987-88) I, 2. 

Statens Kornforretning, budsjett - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 
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- revidert budsjett - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l og 5. 

Statens Landbruksbank, budsjett - se LAND
BRUK (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. i lov om- se LANDBRUK (1988-89) 
IV, l. 

- konstitusjonell kontroll - se LANDBRUK 
(1985-86) Il, 6; (1986-87) Il, 3; (1987-88) Il, 3; 
(1988-89) Il, 3. 

- nedlegging av distriktsavdelinger - se 
LANDBRUK (1987-88) Ill, 7. 

- redusert innvilgningsramme - se STATS
BANKER (1986-87) Il, 3. 

- Rådet for- se LANDBRUK (1986-87) Il, 5. 
- tiltak mot gjeldsproblemene i norsk land-

bruk- se LANDBRUK (1987-88) Il, 7. 
- virksomheten 1984-86 - se LANDBRUK 

(1985-86) Il, 5; (1987-88) Il, 6. 
- økning av grunnfondet i - se LANDBRUK 

(1985-86) Il, 3. 
- økt utlånsrente på boliglån - se LAND

BRUK (1986-87) li, 7. 
Statens landbruksvitenskapelige forskningsråd, 

budsjett - se LANDBRUK (1987-88) I, l; 
(1988-89) l, l. 

Ståtens legemiddelkontroll, budsjett - se HEL
SEVESEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

STATENS LØNNSPOLITIKK ............ 569 

Statens lånekasse for utdanning- se STUDIEFI
NANSIERING (1986-87) Ill, l. 

- avslag på lån for u-landsstudenter- se STU
DIEFINANSIERING (1987-88) Ill, 3. 

- budsjett - se STUDIEFINANSIERING 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1986-87) Il, 3; 
(1987-88) I, 2. 

- endr. budsjett - se STUDIEFINANSIE
RING (1987-88) li, l; (1988-89) Il, l. 

- konstitusjonell kontroll - se STUDIEFI
NANSIERING (1985-86) Il, 2; (1986-87) Il, 
2; (1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, 2. 

- reisestipend- se STUDIEFINANSIERING 
(1988-89) Ill, l. 

- rentenedsettelse - se STUDIEFINANSIE
RING (1988-89) Ill, 2. 

- tilbakebetaling av utdanningslån - se STU
DIEFINANSIERING (1987-88) Il, 4. 

- ubenyttede stipendmidler i - se STUDIEFI
NANSIERING (1985-86) Ill, l. 

Statens museumsråd, vandreutstillinger - se 
KULTURVERN (1986-87) I, 2. 

Statens naturskadefond, budsjett - se NATUR
SKADER (1985-86) l, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) l, l; (1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1987 -se NATURSKADER 
(1987-88) Il, l. 

- tilleggsbev. 1989 - se NATURSKADER 
(1988-89) Il, 2. 

Statens næringsmiddelkontroll, budsjett 1988 -
se FOLKEHELSE (1987-88) I, l. 

Statens næringsmiddeltekniske skole på Tunga -
se HØGSKOLER (1986-87) I, l; LAND
BRUK (1986-87) l, l; (1987-88) I, l. 

Statens næringsmiddeltilsyn, budsjett - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l; FOLKEHELSE (1988-89) I, l; 
HELSEVESEN (1988-89) I, 2. 

Statens Pensjonskasse - se STATENS PERSO
NALPOLITIKK (1987-88) Ill, l. 

- budsjett- se STATENS PERSONALPOLI
TIKK (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, 
l; (1988-89) I, l. 

- endr. av medlemskap i - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1986-87) Il, 4. 

- endr. budsjett - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1987-88) Il, 2; (1988-89) Il, L 

- endr. i lov om - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1987-88) IV, l; (1988-89) IV; L 

- fondsoppbygging for- se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1985-86) Ill, l. 

- forslag om gransking av pensjonsordninge
ne- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1987-88) Il, l. 

- regulering av pensjonene - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1985-86) Il, 5; 
(1986··87) Il, 6; (1987 -88) Il, 3 og 4. 

- samordning av enkepensjon - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1987-88) Ill, 7. 

- stortingsmelding om - se STATENS PER
SONALPOLITIKK (1988-89) Ill, l. 

- utbetaling av enkepensjon etter samord
ningsloven - se STATENS PERSONALPO
LITIKK (1987-88) Ill, 6. 

STATENS PERSONALPOLITIKK ........ 571 

Statens petroleumsforsikringsfond, endr. bev. -
se OLJE (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 4. 

- lov om - se OLJE (1985-86) IV, 2. 
- overfØring av bev., konstitusjonelle anteg-

nelser- se OLJE (1987-88) Il, 3; (1988-89) Il, 
2. 

Statens plantevern, budsjett- se JORDBRUK 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Statens pristilsyn, budsjett - se PRISER (1985-
86) I, l; (1986-87) l, l; FORBRUKERSA
KER (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens psykiatriske institusjoner, budsjett - se 
HELSEINSTITUSJONER (1986-87) I, l; 
(1986-87) Il, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens rasjonaliseringsdirektorat - se STATS
ADMINISTRASJON (1986-87) I, l. 

- budsjett 1986 - se STATSADMINISTRA
SJON (1985-86) I, l. 

- organisasjon og virkeområde - se STATS
ADMINISTRASJON (1985-86) IV, 2. 

Statens rehabiliteringssenter for stoffmisbru
kere, overdragelse til Oslo kommune - se 
NARKOTIKA (1988-89) I, L 

Statens Reindriftsskule- se LANDBRUK (1987-
88) Il, 5. 

Statens rettstoksikologiske institutt, budsjett -
se HELSEINSTITUSJONER (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri -
se HELSEINSTITUSJONER (1986-87) l, l. 

- budsjett 1988 - se HELSEINSTITUSJO
NER (1987-88) l, l. 

- Nasjonal helseplan - se HELSEINSTITU
SJONER (1988-89) Il, 11. 

Statens senter for epilepsi, budsjett - se HEL. 
SEINSTITUSJONER (1985-86) I, l; (1986-
87) I, l; (1986-87) Il, l; (1987-88) I, l; (1988-
89) I, l. 

Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST), 
oversikt over stillinger i staten - se STATS
BUDSJETTET (1986-87) I, 2; (1987-88) I, 3; 
(1988-89) I, 3. 

Statens skoger - se Direktoratet for statens sko
ger. 



- engasjement av østerriksk fmna til skogs
drift i Selbu - se SKOGBRUK (1988-89) Ul, 
3. 

Statens skogplanteskoler, bev. 1989- se SKOG
BRUK (1988-89) Il, 5. 

- forslag fra Magnar SortåslØkken - se RE
GJERINGEN OVERSENDT (1988-89) I. 

- fristilling- se SKOGBRUK (1988-89) I, l. 
- overdragelse av- se SKOGBRUK (1985-86) 

III, 4. 
Statens skogskole Evenstad, gjenoppbygging -

se LANDBRUK (1987 -88) Il, 8. 
Statens skole for sikkerhetsopplæring i Sund - se 

VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) Ill, 
4. 

Statens spesiallærerhøgskole, budsjett - se 
HØGSKOLER (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

Statens teknologiske institutt (STI)- se VITEN
SKAP (1987-88) Il, 2. 

- budsjett - se VITENSKAP (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, 2 og 3; (1986-87) Il, l; INDU
STRI (1987-88) I, 2. 

- byggearbeider i Nittedal - se VITENSKAP 
(1986-87) Ill, 5. 

- inntektssvikt 1988 - se INDUSTRI (1988-89) 
Il, 3. 

- omorganisering av veiledningstjenesten -
se VITENSKAP (1986-87) Ill, 3. 

- tilleggsbev.l986- se VITENSKAP (1986-87) 
Il, l. 

- se også Teknologisk Institutt. 
Statens Teleforvaltning, budsjett - se TELE

KOMMUNIKASJONER (1986-87) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsj. 1988 m.m.- se TELEKOMMU
NIKASJONER (1987-88) Il, 3; (1988-89) Il, 
l. 

- etablering av- se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1985-86) Il, l. 

Statens Teleforvaltningsråd, budsjett - se TE
LEKOMMUNIKASJONER (1987 -88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- midlertidig opprettelse av - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1986-87) I, l. 

Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, bud
sjett- se LANDBRUK (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens tobakkskaderåd, budsjett - se FOLKE
HELSE (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens trafikkflygerskole, Torp, budsjett 1989-
se FORSVAR (1988-89) I, l. 

Statens Trelastbruk AlS - se SKOGBRUK 
(1986-87) Il, 4; (1986-87) Ill, 4. 

- budsjett - se SKOGBRUK (1985-86) l, l; 
(1986-87)1, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- konstitusjonell kontroll - se SKOGBRUK 
(1985-86) Il, 5; (1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 2; 
(1988-89) Il, l. 

- nedskriving av driftskredittlån- se SKOG
BRUK (1987-88) Il, l. 

Statens Treningssenter for Skipsmanøvrering, 
nedlegging av- se VIDEREGÅENDE SKO
LER (1988-89) Ill, 26. 

Statens utdanningssenter for helsepersonell, 
budsjett - se HELSEPERSONELL (1985-
86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
I, l. 

Statens utlendingskontor, nedleggelse av - se 
INNVANDRERE (1986-87) Il, 10. 

Statens utvalg for stipend og garantiinntekter for 
kunstnarar, årsmeldingen skal ikke lenger 
legges fram for Stortinget - se KUNST 
(1985-86) I, 2 
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Statens veganlegg, budsjett - se VEGVESEN 
(1985-86) I, l; (1985-86) Il, 7; (1986-87) l, l og 
2; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens Vegvesen, navneendring- se VEGVE
SEN (1986-87) III, 13 og 18. 

Statens veiledningsinstitutt for industrien i 
Nord-Norge (VINN), - se INDUSTRIUT
BYGGING (1987 -88) Il, l. 

- (VINN), budsjett- se INDUSTRI (1985-86) 
I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l. 

Statens veiledningskontor for oppfinnere, bud
sjett- se INDUSTRI (1985-86) I, l; VITEN
SKAP (1986-87) I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) 
I, l. 

Statens veterinære forsøksgård for småfe, bud
sjett- se VETERINÆRVESEN (1985-86) I, 
l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Statens yrkespedagogiske høgskole - se HØG
SKOLER (1986-87) Ill, 8. 

Statfjord, utnyttelse av infrastruktur på - se 
OLJEUTVINNING (1987 -88) Il, 3. 

Statfjord nord og øst, tiltredelse av drivverdig
het - se OLJEUTVINNING (1988-89) I, 2. 

Statistikk, raskere utgivelse av offentlig - se 
STATSADMINISTRASJON (1986-87) Ill, 4. 

Statistikklov, ny - se STATSADMINISTRA
SJON (1988-89) IV, l. 

Statistisk Sentralbyrå, budsjett - se STATSAD
MINISTRASJON (1985-86) I, l; (1986-87) I, 
l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

- ny lov om offisiell statistikk og - se STATS
ADMINISTRASJON (1988-89) IV, l. 

- rutiner ved beregninger i - se STATSADMI
NISTRASJON (1985-86) Ill, 2. 

Statkraft, salg/tilbakesalg av kraft, revurdering 
av 1983-kontraktene - se ELEKTRISITET 
(1987-88) Il, 5. 

- veibygging i forbindelse med utbyggings
planer i Stryn - se ELEKTRISITET Ill, l. 

Statlig sivil trafikkflygerskole, innsparinger på 
budsjett 1988 - se LUFTFART (1988-89) Il, 
2. 

Statlige utvalg, styrer og råd - se DEPARTE
MENTER (1985-86) Il, 7; (1986-87) Il, 6. 

Statlige utviklingskontrakter - se VITENSKAP 
(1986-87) I, 2. 

Statoil- se DEN NORSKE STATS OLJESElr 
SKAP AS. 

Statsannonsering, oppmykning av regelverket -
se PRESSE (1986-87) Ill, 2. 

STATSADMINISTRASJON .............. 576 

Statsarkivet i Tromsø - se KULTURVERN 
(1987-88) I, 2. 

Statsbanene- se Norges Statsbaner. 
Statsbankene, ekstraordinære rammeøkninger 

for å styrke sysselsettingen - se STATS
BUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

- prinsipielle retningslinjer for virksomheten 
-se KREDITTPOLITIKK (1988-89) I, 2. 

STATSBANKER ......................... 580 

STATSBEDRIFTER ...................... 583 

Statsborgerrettsloven, endr. i- se STATSFOR
VALTNING (1988-89) IV, l. 
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Statsborgerskap for barn av asylsøkere - se 
INNVANDRERE (1987-88) HI, 11. 

- for norske kvinner gift med tyske borgere 
under og etter krigen - se STATSFOR
VALTNING (1988-89) III, 2. 

- til barn med norsk far og utenlandsk mor -
se INNVANDRERE (1986-87) III, 20. 

STATSBUDSJE'ITET . . .. . .. . .. .. ... .. ... 588 

STATSEIENDOMMER .... . .. . ........... 606 

Statseiendommer, kjøp og vedlikehold - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

STATSFORFATNING ........... . . .. ..... 609 

STATSFORVALTNING .......... . ... . ... 611 

Statsgaranti, eksportkredittgarantier gjennom 
«skipseksportkampanjen» - se UTEN
RIKSHANDEL (1986-87) III , 12; (1987-88) 
III, 4; (1988-89) li, 7; (1988-89) III, 2, 4 og 5. 

- erstatning av tap på NORAD-anbefalte ga
rantier- se UTVIKLINGSHJELP (1986-87) 
I , l. 

- for eksport til Jugoslavia- se UTENRIKS
HANDEL (1985-86) Il, 4. 

- for eksportkreditter til Venezuela - se 
UTENRIKSHANDEL (1986-87) li, 4. 

- for en norsk kunstutstilling i utlandet - se 
KUNST (1986-87) Il, l. 

- for leveransekreditter for skip til innen
landske kjØpere- se SJØFART (1985-86) Il, 
2. 

- for lønnskrav ved konkurs - se LØNN 
(1987-88) I , l ; (1987-88) Il, l ; (1988-89) I , l ; 
(1988-89) Il , l. 

- for lån til opprettelse av apotek - se HELSE
VESEN (1986-87) Il, l. 

- for lån til verftsindustrien- se VERFTSIN
DUSTRI (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2. 

- for miljøvernlån - se FORURENSNING 
(1987-88) li, l; (1988-89) li, 2. 

- for produksjonslån til norske langfilmer -
se KUNST (1986-87) I, 2. 

- for rognkjeksfisket- se FISKERIER (1987-
88) Ill , 23. 

- for utstillingsarrangement i Nasjonalgalle
riet - se KUNST (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; 
(1988-89) I, l. 

- for større utenlandske utstillinger - se KUL
TURVERN (1985-86) I , 2; KUNST (1988-89) 
I, l. 

- for utstilling av Edvard Munchs arbeider i 
Rotterdam- se KUNST (1988-89) Il , l. 

- for utstilling av Edvard Munchs arbeider i 
Vest-Berlin- se KUNST (1986-87) Il, 5. 

- for utstillinger av norsk kunst i utlandet- se 
KUNST (1987-88) Il, l og 3. 

- for utstillinger av utenlandsk kunst i Norge 
-se KUNST (1987-88) I, L 

- Lillehammer-OL 1992 - se IDRETT (1985-
86) Il, 2. 

- Lillehammer OL-1994 - se IDRETT (1986-
87) Il, l. 

- låneopptak i utlandet - se VERFTSINDU
STRI (1988-89) Il , 3. 

- produksjonslån til norske langfilmer - se 
KUNST (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

- til oppdrettsanlegg i Finnmark og Nord
Troms-se HAVBRUK (1988-89) Il, 4. 

- til tilvirkning og omsetning av fisk- se FIS
KERIER (1985-86) Il, 10. 

- ved eksport - se UTENRIKSHANDEL 
(1985-86) I, 4; (1987-88) I, l ; (1988-89) I , l. 

- ved eksport (den alminnelige garantiord
ning) - se UTENRIKSHANDEL (1986-87) I, 
l og3. 

- ved eksport til u-land (særordningen) - se 
UTENRIKSHANDEL (1986-87) I , 3; (1986-
87) Il, 2; UTVIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 
5 og6. 

- ved eksport til u-land (særordningen), utvi
delse av trekkfullmakt - se UTENRIKS
HANDEL (1988-89) Il, 2. 

- ved eksport, endr. i garantiordningen - se 
UTENRIKSHANDEL (1988-89) Il, 3. 

- ved engasjementer i u-land - se UTEN
RIKSHANDEL (1985-86) I, 4. 

Statsgarantier under Utenriksdepartementet, 
endr. budsjett 1988 - se UTENRIKSHAN
DEL (1987-88) I, 3. 

Statsgarantier 1984 - se STATSBUDSJETTET 
(1985-86) Il, 3. 

Statsgjeld, budsjett - se STATSLÅN (1985-86) I, 
l ; (1986-87) I , l; (1986-87) Il, 3; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

Statskirkeordningen, forslag om opphevelse av 
- se DEN NORSKE KIRKE (1985-86) Il, l. 

- grunnlovsforslag om opphevelse av, ref. 
S.tid. 3117 (28.4.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

Statskonsult, Direktoratet for forvaltningsut
vikling, budsjett - se STATSADMINI
STRASJON (1987-88) I, l ; (1988-89) I, 2. 

Statskraft, tildeling av - se ELEKTRISITET 
(1986-87) Il, 3. 

Statskraftverkene - se ELEKTRISITET (1985-
86) Il, 7. 

- avskrivningssatsene - se STATSBEDRIF
TER (1988-89) I, L 

- budsjett- se ELEKTRISITET (1985-86) I , l , 
og 2; (1985-86) Il, 8; (1986-87) I, l og 2; (1986-
87) Il, 5; (1987-88) I , l; (1988-89) I, l. 

- deltakelse i Norpower AJS- se ELEKTRI
SITET (1987 -88) li, 7. 

- endr. bev. - se ELEKTRISITET (1985-86) Il, 
3; (1988-89) Il, 4. 

- endr. budsjett 1987 - se ELEKTRISITET 
(1987-88) Il, 2. 

- endret driftsresultat 1988- se ELEKTRISI
TET (1988-89) Il, 2. 

- konstitusjonelle antegnelser - se ELEK
TRISITET (1987-88) Il, 3. 

STATSLÅN .... . .... . ... .. ... . ... . ... . .. 614 

Statsministerens kontor, budsjett - se REGJE
RINGEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-
88) I , l; (1988-89) I, l. 

Statspensjoner, beregningsgrunnlag for - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) Ill, 5. 

- og samordningsreglene, stortingsmelding 
om- se TRYGDER (1988-89) Ill, 10. 

- regulering av - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1985-86) Il, 5 og 6; (1985-86) Ill, 
2; (1986-87) Il , 6; (1986-87) Ill, l og 2; (1987-
88) Il, 3 og 4. 

- samordning av - se STATENS PERSONAL
POLITIKK (1986-87) Ill, 3. 



Statspensjonistene, etterslepet for - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1986-87) 
III, 4 og 8. 

Statsregnskapet 1984 - se STATSBUDSJET
TET (1985-86) Il, 3. 

- 1985 - se STATSBUDSJE'ITET (1986-87) II, 
2 og7. 

- 1986- se STATSBUDSJE'ITET (1987-88) Il, 
4 og 11. 

- 1987 - se STATSBUDSJE'ITET (1988-89) Il, 
2 og 8. 

- 1988 (ikke-beh.) - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 9. 

Statsrådet, budsjett - se REGJERINGEN 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsj. - se REGJERINGEN (1986-87) 
li, 3; (1987 -88) II, 2. 

Statssekretær, uttalelse for skatteøkninger- se 
DEPARTEMENTER (1987-88) III, 2. 

Statsskatt for Finnmark, fjerning av - se SKAT
TER (1985-86) Ill, 4. 

Statsskogene, budsjett - se SKOGBRUK (1985-
86) I, l ; (1986-87) I , l; (1987-88) I, l; (1988-89) 
l, l. 

- forslag om salg av eiendommer - se SKOG
BRUK (1987-88) II, 5. 

- salg av- se SKOGBRUK (1988-89) li, 3 og 4 
Statsstipendiater, retningslinjer for likestilling 

ved utnevnelse av - se LIKESTILLING 
(1987-88) III, 3. 

Statsstøtte til privateide forsamlingshus - se 
KULTUR (1986-87) Ill, 2. 

Statstilskudd til private høyskoler- se PRIVAT
SKOLER (1985-86) IV, l og 2. 

- til private kirkebygg - se TROSSAMFUNN 
(1987-88) Il, 2. 

- til privatskoler- se PRIVATSKOLER (1987-
88) Il, 2. 

Staurhval, fangst av - se FANGST (1985-86) Ill, 
l. 

Stavanger, lokalisering av driftsorganisasjon 
for Snorre - se OLJEUTVINNING (1987-88) 
II, 3. 

- som kongressby, markedsføring av - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) HI, 8. 

- som satsingsby for kurs og konferanser - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) Hl, 3. 

- støtte til Ide-gruppen A/S - se SYSSEL
SETTING (1988-89) Ill, 37. 

Stavanger Faste Galleri, sikring av Hafstensam
lingen - se KUNST (1988-89) I, l. 

Stavanger kemnerkontor, tilleggsbev. 1987 - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1986-87) Il, 
l. 

Stavanger Lufthavn, nattstenging av - se LUFT
FART (1987-88) Ill, 12. 

- parkeringstilbudet ved - se LUFTFART 
(1987 -88) III, 6. 

- Sola, støyplage - se LUFTFART (1988-89) 
Ill, 28. 

Stavanger Symfoniorkester, budsjett 1988 - se 
KUNST (1987-88) I, l. 

Stavangers generalplan- se LANDBRUK (1985-
86) Ill, 4. 

Stavern, kommunesammenslutning - se KOM
MUNER (1986-87) Il, 3. 

Stedlige representasjoner, budsjett- se UTVIK
LINGSHJELP (1985-86) I, l ; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) l, l. 

- endr. budsjett 1988 - se UTVIKLINGS
HJELP (1987-88) Il, 10. 

Steinerskolen i Bergen, forslag fra Hans J. Rø
sjorde - se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1987-88) l. 
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- i Drammen, avslag på tilskudd fra departe
mentet til kjøp av bygning - se PRIVAT
SKOLER (1988-89) Ill, 6. 

Stiftelsen D/S «Hansteen.. sender søknad om 
restaurering av seildampskipet, ref. S.tid. 
3219 (6.5.88) og vedtatt sendt Regjeringen. 

Stiftelsen for demokratisk arbeidslivsutvikling, 
budsjett- se ARBEIDSMILJØ (1987-88) I, 
l ; (1988-89) I, l. 

Stiftelsen Nordisk Hagesenter, disposisjon av ei
endom - se LANDBRUK (1986-87) I, l ; 
(1987-88) l, l. 

Stiftelsen Statens teknologiske institutt - se Sta
tens teknologiske institutt. 

Stiftelsesloven, endr. i - se AKSJER (1988-89) 
IV, 7; SIVILLOVGIVNING (1987-88) IV, 3. 

- opphevelse av aldersgrensebestemmelser i 
-se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Stiklestad, nasjonalt kulturhus - se KULTUR 
(1988-89) I, l. 

Stillingshjemler, opprettelse og inndragning av 
- se STATENS PERSONALPOLITIKK 
(1987 -88) Il, 8; STATSBUDSJETTET (1988-
89) I, 34. 

Stipend ved høyere utdanning over 5 års varig
het- se STUDIEFINANSIERING (1987-88) 
Ill, 2. 

Stipendmidler i Statens lånekasse, ubenyttede 
- se STUDIEFINANSIERING (1985-86) Ill, 
l. 

- underforbruk av - se STUDIEFINANSIE-
RING (1986-87) Ill, 3. 

STI- se Statens teknologiske institutt. 
Stjemekrigsprogram - se Romvåpen. 
Stjørdal, driftsorganisasjon for Heidrunfeltet -

se OWEUTVINNING (1988-89) I, 3. 
Stjørdal-Trondheim, E-6 - se VEGVESEN 

(1987-88) Il, 5. 
Stjørdalsvassdraget - se VANNKRAFI' (1985-

86) II, 2. 
- regulering av øvre del- se VASSDRAGS

REGULERING (1988-89) Il, 7. 
Stockholm-konferansen om nedrustning og til

litsskapende tiltak - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 3. 

Stoffmisbrukere, institusjoner for, budsjett - se 
NARKOTIKA (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1986-87) Il, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Stokkeland, Kåre, tidl. stortingsrepr. , minneta
le ved hans død, S.tid. 36-37 (14.10.85). 

Stokksund, tillatelse til bruk av andre typer 
nødpeilesendere enn den som ble brukt på 
- se SIKKERHET TIL SJØS (1988-89) Ill, 
10. 

Stokmarknes sykehus, nedlegging av fødeavde
ling- se SYKEHUS (1986-87) Ill, 25. 

Stoltenberg, Thorvald, varaordfører, utnevnt til 
statsråd - se REGJERINGEN (1986-87) li, 6. 

Stopp Innvandringen, nominert prost på listen 
til partiet - se INNVANDRERE (1988-89) 
Ill, 6. 

Stor-Glomfjordutbyggingen- se VASSDRAGS
REGULERING (1986-87) Il, l. 

Storbymelding om kommuneøkonomien - se 
KOMMUNENES ØKONOMI (1987 -88) li, 4. 

Storbyproblemer, en melding om -se KOMMU
NER (1988-89) Ill, 2. 

Stord sjukepleiarhøgskole, kvalitetssenking av 
sykepleierutdanning - se HØGSKOLER 
(1987-88) Ill, l. 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AlS, bud
sjett- se STATSBEDRIFTER (1985-86) I, 2; 
(1986-87) l , 2; (1987-88) l, 3; (1988-89) l, 2. 

- forholdet til Norsk Koksverk AJS - se 
STATSBEDRIFTER (1987 -88) li, 10. 
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- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
- se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

- reorganisering - se STATSBEDRIFTER 
(1986-87) Il, 7. 

Storevassdraget, manøvreringsreglement for 
regulering av- se VASSDRAGSREGULE
RING (1985-86) Il, l. 

Storfjord, undervisning i finsk ved Hatteng 
skole i- se GRUNNSKOLE (1987-88) Ill, 8. 

Storfjord formannskap sender uttalelse om ens
lige pendleres skatteforhold, ref. S.tid. 3083 
(5.5.87) og vedlagt protokollen. 

- henstilling om tilskudd fra Distriktenes ut
byggingsfond, ref. S.tid. 1936 (1985-86) og 
vedlagt. 

- sender uttalelse om språksituasjonen for 
finskættede, ref. S.tid. 810 (1985-86) og ved
lagt. 

- uttalelse om fastboendes rettigheter i sa
miske kyst- og fjordstrøk, ref. S.tid. 2403 
(10.4.86) og vedlagt protokollen. 

Storfjord kommune, Troms, støtte til idrettshall 
i Skibotn- se FORSVAR (1987-88) Il, 9. 

Storforshei, Rana, ev. nyetableringer på - se 
NORSK JERNVERK AS (1988-89) Ill, l. 

Stonnyra Ritell i Bjugn- se HELSEINSTITU
SJONER (1986-87) Ill, 6. 

STORTINGET ................... .. ...... 617 

STORTINGETS ADMINISTRASJON ..... 622 

STORTINGETS FORRETNINGSORDEN .. 624 

Stortingets Hus, etablering av et - se STORTIN
GET (1988-89) Il, 10. 

STORTINGETS OMBUDSMANN FOR 
FORVALTNINGEN ...................... 638 

Stortingets velferdsutvalg-se STORTINGETS 
ADMINISTRASJON (1985-86) Il, l; (1986-
87) Il, 3. 

Stortingsarkivet, beretning - se STORTIN
GETS ADMINISTRASJON (1985-86) Il, 5; 
(1986-87) Il, 5; (1987-88) Il, 4. 

Stortingsbiblioteket - se STORTINGETS AD
MINISTRASJON (1985-86) Il, 3. 

- årsmelding- se STORTINGETS ADMINI
STRASJON (1985-86) Il, 4; (1986-87) Il, 4; 
(1987 -88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Stortingskomiteenes reisevirksomhet - se STOR
TINGET (1986-87) Ill, l. 

Stortingsmeldinger, sanering av - se STATS
FORVALTNING (1985-86) IV, 2. 

Stortingspresidenten, besøk på Vestbredden -
se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 24. 

STORTINGSREPRESENTANTER ........ 640 

Stortingsvalg, bruk av datateknologi ved - se 
VALG (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, l. 

- endringer i valgordningen - se VALG ( 1987-
88) Il, 3. 

Stortingsvalgordningen- se VALG (1987-88) Il, 
2. 

Stortorvets Gjæstgiveri, politiets storming av -
se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1986-87) Ill, 29. 

Stovner videregående skole, adgang til å starte 2-
årig naturfaglinje - se VIDEREGÅENDE 
SKOLER (1988-89) Ill, 20. 

Straffeansvar, foreldelsesfrist for foretak - se 
STRAFFELOVGIVNING (1988-89) IV, 2. 

Straffeloven, endr. i - se STRAFFELOVGIV
NING (1986-87) IV, l og 2; (1988-89) IV, 2. 

STRAFFELOVGIVNING ................. 644 

Straffeprosessloven, endr. i- se DOMSTOLER 
(1987-88) IV, l og 2; (1988-89) IV, 2 og 3. 

- særskilte etterforskningsorganer- se DOM
STOLER (1986-87) IV, l. 

Straffesaker, henleggelse av anmeldte - se PO
LITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) 
Ill, 12; (1988-89) Ill, 3 og 30. 

Strandebarm, prestetjenestene i - se DEN 
NORSKE KIRKE (1986-87) Ill, 3 og 7. 

STRAPIT-planen for informasjonsteknologi - se 
Strategisk plan for informasjonsteknologi. 

Strategisk plan for informasjonsteknologi - se 
HØGRE UTDANNING (1985-86) I, l. 

Stryn, veibygging og planer om vannkraftut
bygging i- se VANNKRAFT (1986-87) Ill, l. 

Strynevassdraget, utsettelse av utbygging - se 
VASSDRAGSREGULERING (1987-88) Il, 
2. 

Strømmens Verksted A/S, EB, leveringsavtale 
med Norges Statsbaner, revisjon av hoved
avtalen- se JERNBANER (1988-89) Il, 2. 

Strømpriser i Oslo som tilleggsskatt, bruk av -
se ELEKTRISITET (1986-87) Ill, 2. 

Strålehygiene, statens institutt for - se Statens 
institutt for strålehygiene. 

STS TELECOM, kapitalbidrag - se TELEVER
KET (1988-89) Il, 5. 

Stubbcrud, Kjell, leieavtale for Gausdal preste
gård - se DEN NORSKE KIRKE (1986-87) 
Ill, 6. 

Studentbarnehager- se UTDANNING (1988-89) 
Ill, 12, 14 og 19. 

- finansiering av - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) l, 36. 

Studentboliger, statstilskott til - se UTDAN
NING (1985-86) I, l; (1986-87) l, l; (1987-88) 
I, l; (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. 1989- se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

- tilskudd til bygging av- se PRIVATE SKO
LER (1985-86) Ill, l. 

- ved sykepleierhøgskoler, bygging av - se 
UTDANNING (1986-87) Il, 2. 

Studenter fra u-land, opptak i norske folkehøg
skoler - se VOKSENOPPLÆRING (1986-
87) Il, 3. 

- avslag på lån i Statens Lånekasse for u
lands-- se STUDIEFINANSIERING (1987-
88) Ill, 3. 

Studenthelsetjenesten ved universitetene i Oslo 
og Trondheim - se UTDANNING (1988-89) 
I, l. 

Studentsamskipnader, konstitusjonell kontroll
se UTDANNING (1985-86) Il, 3; (1986-87) Il, 
3; (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 2. 

- reglement og valg av styremedlemmer - se 
UTDANNING (1987-88) IV, l. 

- utmelding av Statens Pensjonskasse - se 
STATENS PERSONALPOLITIKK (1986-
87) Il, 4. 



-901- Stikkordregister 

Studentsamskipnadsloven, erstatning for - se 
UTDANNING (1985-86) IV, l. 

STUDIEFINANSIERING ....... . ........ 64 7 

Studieinnstruktørstillinger - se VOKSENOPP
LÆRING (1985-86) Ill, 2. 

Studielån, tilbakebetaling av - se STUDIEFI
NANSIERING (1987-88) Il, 4. 

Studiemoderasjon for lærlinger på offentlige 
transportmidler- se UTDANNING (1988-
89) Ill, 10. 

Studieplasser for veterinærer, kjØp av- se UT
DANNING (1987-88) Ill, 7. 

Studier i utlandet, budsjett- se UTDANNING 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1987 - se UTDANNING 
(1987-88) li, 2. 

Studieretning håndverk- og industrifag- se VI
DEREGAENDE SKOLER (1986-87) III, 17. 

Studieretninger for typiske jentefag, 3-årige - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1988-89) III, 
30. 

Studieringer, budsjett 1989- se VOKSENOPP
LÆRING (1988-89) I, l. 

Stumpe, Jørgen Martin, Sandefjord - se BIL
LIGHETSERSTATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Styret for det industrielle rettsvern, budsjett - se 
INDUSTRI (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 3. 

Støkkan, Johan Koren - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) Il, 3. 

Støttesenteret mot Incest, budsjett - se SOSIAL
VESEN (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Støttetiltak for fiskerinæringen - se FISKERI
ER (1986-87) I, 3; (1987 -88) I, 3; (1988-89) I, 3. 

- gjennomføringen 1983 og 1984- se FISKE
RIER (1985-86) Il, 9. 

- gjennomføringen 1985 og 1986- se FISKE
RIER (1987-88) Il, 7. 

- gjennomføringen 1985 og 1986- se FISKE
RIER (1988-89) Il, l. 

- 1988, ekstraordinære - se FISKERIER 
(1988-89) Il, 2. 

Støveren·saka og konsesjonslova- se JORDLO
VER (1985-86) Ul, 2. 

Støvlungekontroll - se ARBEIDSMILJØ (1987-
88) Ill, l. 

Støvplager- se FORURENSNING. 
Støy, helseskadelig fritids-- se HELSEVESEN 

(1987-88) Ill, 10. 
Støygrenser for skytebaneanlegg - se MIWØ

VERN (1987-88) Ill, 10. 
Støyproblemer, forslag fra Kjell Borgen om ak

sjonsplan mot -se REGJERINGEN OVER
SENDT (1985-86) I. 

SUBSIDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Sub-Sahara Afika, bev. til IFADs spesialpro
gram for -se UTVIKLINGSHJELP (1985-
86) Il, 15. 

SUFUR, Samordningsutvalget for Finnmark 
utdanningsregion- se UTDANNING (1986-
87) Il, 4. 

Sukkeravgift - se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 
3; (1985-86) Il, 4; (1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; 
(1988-89) I, 3. 

Sukkerimport, reduksjon i- se UTVIKLINGS
HJELP (1985-86) Il, 15. 

Sukkervareavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-
86) I, 3; (1986-87) I, 6; (1988-89) I, 6. 

Sulitjelma, Smeltehyttas andel av svovelut
slipp - se FORURENSNING (1987-88) Ill, 
37. 

- videre drift av gruvene i - se BERGVERK 
(1985-86) li, l. 

Sulitjelma Bergverk AlS, se STATSBEDRIF
TER (1987-88) I, 3. 

- bev. til sikringstiltak m.m. -se STATSBE
DRIFTER (1988-89) Il, 4. 

- budsjett- se STATSBEDRIFTER (1986-87) 
I, 2; (1986-87) Il, 5; (1987 -88) I, 5; (1988-89) I, 
2. 

- endr. budsjett 1987 - se STATSBEDRIF
TER (1987-88) Il, 2. 

- Fauske kommune sender uttalelse om 
kommunesituasjonen ved nedlegging av, 
ref. S.tid. 1784 (8.12.88) og vedlagt protokol
len. 

- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
- se STATSBEDRIFTER (1988-89) Il, 3. 

Sund, Statens skole for sikkerhetsopplæring i
se VIDEREGÅENDE SKOLER (1985-86) 
Ill, 4. 

Sund og Fjell lensmannskontor, bemanningen 
ved - se POLITI OG PÅTALEMYNDIG
HET (1987-88) III, 12. 

Sunndal, kabelfjernsynsnett i- se TELEKOM
MUNIKASJONER (1987-88) Ill, l. 

Sunndalsfjorden, undersøkelse av forurensning 
i- se FORURENSNING (1986-87) Ill, 3. 

Sunnhetsloven og HIV-smittede heteroseksuel
le - se FOLKEHELSE (1987 -88) III, 8. 

Sunnhordland Kraftlag, søknad om bygging av 
gasskraftverk på Karmøy - se ELEKTRISI
TET (1987-88) Il, 4. 

Sunnmøre Fiskeindustri AlS, konstitusjonell 
kontroll - se FISKERIER (1985-86) Il, 7; 
(1986-87) Il, 2; (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 7. 

Sunnmørsbanken - se BANKER (1988-89) Il, 6. 
- og Kredittilsynet - se BANKER (1988-89) I, 

l. 
Sunnaas sykehus, Nasjonal helseplan- se SY

KEHUS (1988-89) Il, 11. 
- nedbygging av- se SYKEHUS (1988-89) Ill, 

7. 
Super Channel, tiltak mot pornografiske og vol

delige filmer på - se KRINGKASTING 
(1988-89) Ill, 2. 

Supplyrederier, britiske styresmakters diskri
minering av norske- se OLJEUTVINNING 
(1987 -88) Ill, 3. 

Sur nedbør, se FORURENSNING (1985-86) Ill, 
l og 2; (1986-87) li, 3. 

- bruk av privat grunn til forskning på - se 
FORURENSNING (1988-89) Ill, 48. 

- forskning - se FORURENSNING (1987 -88) 
Il, 3. 

- som årsak til hjerneskader hos eldre - se 
FORURENSNING (1986-87) Ill, 2. 

- tiltak mot- se FORURENSNING (1987-88) 
Il, 3. 

Surrogatmor-virksomhet- se SVANGERSKAP 
(1987 -88) Ill, 2. 

SVALBARD ............. . ............... 652 

Svalbard, regulering av fisket rundt- se UTEN
RIKSSAKER (1986-87) Il, 6. 

- tyngdemålinger rundt - se KARTVERK 
(1985-86) Il, l. 

Svalbardloven endr. i- se STRAFFELOVGIV
NING (1988-89) IV, 5. 
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Svalbardregnskapet 1984 - se SVALBARD 
(1985-86) Il, l. 

Svalbardskatteloven, endr. i - se SKATTELO
VER (1988-89) IV, 6. 

Svalbardsonen, utenlandske tråleres brudd på 
reglene for fiske - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 34. 

Svanestamme i Grurenfjorden i Øksnes- seNA
TURVERN (1985-86) Ill, 8. 

SVANGERSKAP ........................ 655 

Svangerskapspermisjon - se SVANGERSKAP 
(1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1987-88) IV, l. 

- utvidelse av den betalte - se TRYGDER 
(1986-87) IV, l. 

- utvidet til 24 uker - se SVANGERSKAP 
(1988-89) I, l og (1988-89) IV, l. 

Svanvik folkehøgskole, visumplikt ved reise i 
Norden for u-landsstudenter ved- se VOK
SENOPPLÆRING (1987 -88) Ill, 2. 

Svanviken, opphør av tilskudd til omstreiferar
beid- se SOSIALVESEN (1988-89) I, 1. 

Svar på saker oversendt Regjeringen i 1984-85 -
se Dok. 3 for 1985-86. 

Svart arbeid, forslag om legalisering av - se 
SKAITEFRADRAG (1988-89) IV, 5. 

Svea, driftsstans ved - se STATSBEDRIFTER 
(1986-87) Il, 7. 

Svea-gruvene - se STATSBEDRIFTER (1987-
88) I, 3. 

Sveise- og materialteknisk senter, Mo i Rana- se 
VITENSKAP (1986-87) I, 2. 

Sveise- og materialteknologisk institutt, utred
ning om et- se INDUSTRI (1985-86) Ill, 4. 

Sveiseteknisk senter, Mo i Rana - se VITEN
SKAP (1987 -88) I, 2; INDUSTRIUTBYG
GING (1987 -88) Il, 2. 

Sveits, overenskomst til unngåelse av dobbelt
beskatning- se SKATTEAVTALER (1987-
88) Il, l. 

Svendsen, Thor, Onsøy- se BILLIGHETSER
STATNINGER (1987-88) Il, 2. 

Svensk-Norsk Industrifond - se NORDISK 
SAMARBEID (1986-87) Il, 5. 

- budsjett 1988- se NORDISK SAMARBEID 
(1987-88) I, 2. 

Svenska Handelsbanken Norge AlS, represen
tantskapsvalg- se BANKER (1987-88) Il, 11. 

Sveram, Tore, utvalgsleder - se BYGNINGS
VESEN (1985-86) Il, l. 

Sverige, forsvarsmateriellavtalen med - se 
FORSVARSMATERIELL (1985-86) Ill, l. 

- norsk våpeneksport til India via - se EKS
PORTREGULERING (1987-88) Ill, 3. 

- overenskomst til unngåelse av dobbeltbe
skatning- se SKAITEAVTALER (1986-87) 
Il, 4. 

- tilleggsavtale om bistand i skattesaker - se 
SKATTEA VTALER (1986-87) Il, 5. 

Sveriges Fiskares Riksforbund sender uttalelse 
om forurensning av hav og vassdrag, ref. 
S.tid. 162 (17.10.88) og vedlagt protokollen. 

Sverre Wolff dekorasjon- og reklameskole, til
skuddsgrunnlaget for - se PRIVATSKO
LER (1987 -88) Ill, l. 

Svinekjøttproduksjon i Nord-Norge, omset
ningsavgiften på - se HUSDYRBRUK 
(1987-88) Ill, l. 

Svinesund, trasevalg forE 6- se VEGVESEN 
(1988-89) Ill, 14. 

Svolvær, forbud mot sildefisket i Osanpollen i
se FISKERIREGULERING (1985-86) Ill, l. 

Svovelutslipp- se FORURENSNING (1986-87) 
Ill, 29. 

- fra Mongstad - se FORURENSNING (1986-
87) Ill, 9. 

- i Sulitjelma, Smeltehyttas andel av - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 37. 

- protokoll om 30 % reduksjon av - se FOR
URENSNING (1985-86) Il, 2. 

Swedegas AB, Statoils kjøp av aksjer i- se DEN 
NORSKE STATS OLJESELSKAP AS. 

Sydpolekspedisjon, støtte til Monica Kristen
sens - se POLAROMRÅDENE (1986-87) Il, 
l. 

Sydspissen i Tromsø, fornyelse av permisjons
senteret - se MILITÆRT PERSONELL 
(1985-86) Il, 2. 

Sydvaranger AlS, budsjett- se STATSBEDRIF
TER (1985-86) Il, 5; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, 
3; (1988-89) I, 2. 

- datterselskaper - se STATSBEDRIFTER 
(1986-87) I, 3; (1986-87) 11, 3. 

- melding om utviklingen i perioden 1984-89 
-se STATSBEDRIFTER (1988-89) 11, 3. 

- nedbygging av- se BERGVERK (1985-86) 
li, 2. 

- tilskudd til - se STATSBEDRIFTER (1986-
87) Il, 2. 

SYKDOMMER .......................... 659 

Sykdomsutgifter, særfradrag for- se SKAITE
FRADRAG (1986-87) IV, 4. 

Sykeavløsning i landbruket - se LANDBRUK 
(1985-86) Ill, 11. 

Sykefravær, tiltak mot reduksjon i - se TRYG
DER (1988-89) Il, 6. 

Sykehjem, bedre livssituasjon for pasienter- se 
SYKEHUS (1988-89) Ill, 5. 

- egenandel for pleiepasienter i alders- og - se 
SYKEHUS (1987-88) Ill, 23. 

- egenbetaling i- se SYKEHUS (1987-88) Il, 
11; (1987-88) Ill, 2 og 17. 

Sykehjemmene i den kommunale helse- og sosial
tjenesten- se SYKEHUS (1985-86) IV, 3. 

Sykehjemsplasser, full dekning for- se SYKE
HUS (1987 -88) Ill, 25. 

- garanti om tredobling av antall - se SYKE
HUS (1987 -88) Ill, 30. 

Sykehjemsutbygging, dekning av kapitalkost
nader- se SYKEHUS (1987-88) Ill, 27. 

- finansiering av- se SYKEHUS (1988-89) Ill, 
9. 

Sykehotell, tillatelse for Ring Medisinske Sen
ter AJS til drift av- se HELSEVESEN (1988-
89) Il, 7. 

SYKEHUS .............................. 663 

Sykehuskøer, avvikling ved bruk av sykepen
ger - se HELSEVESEN (1987-88) Il, 9; 
(1988-89) Ill, 15. 

- prioritering av folk som oppebærer syke
penger - se SYKEHUS (1986-87) Ill, 20. 

Sykehusloven, endr. i - se SYKEHUS (1985-86) 
IV, l og 2; (1988-89) IV, 3. 

Sykehusobduksjon - se HELSEVESEN (1986-
87) IV, 3. 

Sykehussenger, bruk av tomme - se SYKEHUS 
(1987 -88) Ill, 29. 

Sykelønnsordningen - se TRYGDER (1988-89) 
Il, 6. 



-903- Stikkordregister 

- endr. i- se TRYGDER (1987-88) IV, 3. 
- misbruk av - se TRYGDER (1988-89) Ill, 3. 
Sykepenger, avkorting av stønadstiden - se 

TRYGDER (1988-89) IV, 2. 
- budsjett- se TRYGDER (1985-86) I, l; (1986-

87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 
- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-

89) Il, 2. 
- for fiskere og fangstmenn - se FISKERE 

(1986-87) Il, 2; (1986-87) IV, 2. 
- for foreldre med syke barn - se FOLKE

TRYGD (1985-86) IV, l; TRYGDER (1986-
87) IV, l. 

- forsøksprosjekt for avvikling av sykehus
køer - se HELSEVESEN (1987-88) Il, 9; 
(1988-89) Ill, 15. 

- som betaling for operasjoner - se SYKE
HUS (1986-87) Ill, 21, 22 og 24. 

- ved kosmetiske inngrep - se TRYGDER 
(1987-88) IV, 4. 

Sykepengetrygd for oppdragstakere, frivillig -
se TRYGDER (1986-87) IV, l. 

- inntektsfradrag for oppdragstakere - se 
SKATTEFRADRAG (1988-89) IV, 6. 

Sykepleierdekning i psykiatrisk omsorg og eld
reomsorg- se HELSEPERSONELL (1986-
87) Ill, 3. 

Sykepleiere, lov om pensjonsordning for - se 
HELSEPERSONELL (1985-86) IV, l; (1988-
89) IV, 2. 

- lønnsnemndbehandling av arbeidstvist- se 
HELSEPERSONELL (1987-88) IV, l. 

- tiltak for å bedre tilgangen - se HELSE
PERSONELL (1986-87) Il, 2. 

- utdannelseskapasitet for - se HØGSKO
LER (1985-86) Ill, 3. 

- utdanningskapasiteten i Finnmark - se 
HØGSKOLER (1986-87) Ill, 6. 

Sykepleierhøyskolene, nye stillingshjemler ved 
- se HØGSKOLER (1985-86) Il, 3. 

Sykepleierloven, endr. i - se HELSEPERSO
NELL (1987-88) IV, 3. 

Sykepleierutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

- kvalitetssenking ved Stord Sjukepleiarhøg
skole - se HELSEPERSONELL (1987-88) 
Ill, 5. 

Syketransport, budsjett 1989 - se HELSEVE
SEN (1988-89) I, l. 

- og skyss av helsepersonell, Nasjonal helse
plan - se HELSEVESEN (1988-89) Il, 11. 

Sykkel, krav i kjøretøyforskriftene - se VEG
TRAFIKK (1988-89) Ill, 2. 

Sykkelveier i Hordaland - se VEGVESEN 
(1986-87) Ill, 2. 

- i Lillesand- se VEGVESEN (1986-87) Il, l. 
Synkrotronstråleanlegg, norsk tilslutning til en 

konvensjon om europeisk - se VITEN
SKAP (1988-89) Il, 6. 

Synonympreparater av medisiner, pålegg om 
forskriving av - se HELSEVESEN (1988-89) 
Ill, 14. 

- utsettelse av vedtak om pålegg for legene til 
å utskrive - se HELSEVESEN (1988-89) Il, 
11 og 17. 

Syria, okkupasjon i Libanon - se UTENRIKS
SAKER (1988-89) Ill, 26. 

Sysbam - se System for barnehelse og vaksina
sjonskontroll. 

SYSSELSETI'ING ....................... 673 

Systemet for bamehelse og vaksinasjonskontroll 
-se FOLKEHELSE (1985-86) I, l; (1986-87) 
I, l. 

- konsesjon for- se PERSONVERN (1986-87) 
Il, l. 

Sædgivning- se SVANGERSKAP (1986-87) IV, 
2. 

SÆRAVGIF~ER ...... . ........ . ......... 679 

Særavtale i utenrikstjenesten, - se UTENRIKS
SAKER (1985-86) Il, 4; (1986-87) Il, 4. 

- budsjett- se UTENRIKSSAKER (1987-88) 
I, l; (1988-89) l, l. 

Særfradrag for fiskere og sjøfolk - se SKATTE
FRADRAG (1988-89) IV, 4. 

- for skattytere som mottar avtalefestet pen
sjon- se SKATTEFRADRAG (1988-89) IV, 
2. 

- for store sykdomsutgifter - se SKATTE
FRADRAG (1986-87) IV, 4. 

- ved attføringspenger - se SKATTEFRA
DRAG (1987-88) Ill, 2. 

Særinteressepartier, påtale for bruk av beteg
nelsen - se STORTINGETS FORRET
NINGSORDEN, PÅTALER (1987-88) sak 
36. 

Særtilleggsloven, endr. i - se FOLKETRYGD 
(1988-89) IV, 4. 

Sæter, Lars, tidligere stortingsrepr., minnetale 
over, S.tid. 3679 (1.6.88). 

Søindrulleringsvæsenet, opphevelse av Lov in
neholdende Forandringer i Forordningen 
om - se SJØFOLK (1986-87) IV, l og 3. 

Sølsnes-Buvik-Tjelle, forskuttering av tidligere 
hovedveganlegg - se VEGVESEN (1985-86) 
Il, 10. 

Sømna på Helgeland, det logopediske senteret i 
- se SPESIALSKOLER (1985-86) Ill, l. 

Søndagsavis - se PRESSE (1985-86) Ill, l. 
Søndagsåpne butikker i Eigersund kommune

se VAREHANDEL (1986-87) Ill, 3. 
Sønsterud Planteskole, privatisering av - se 

LANDBRUK (1985-86) Ill, 6. 
Søppelfyllplass i Skeisåsen i Fana - se KOM

MUNER (1986-87) Ill, 5. 
Sør-Afrika, anmodning fra Trondheim bystyre 

om boikott av selskaper med økonomiske 
interesser i, ref. S.tid. 83 (14.10.87) og ved
lagt protokollen. 

- ansettelsespraksis ved konsulat i Norge - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) Ill, 17. 

- bistand til den svarte befolkning i - se se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 2. 

- boikott av oljeselskap med virksomhet i - se 
OLJE (1987-88) Ill, l. 

- boikott av post til- se POST (1985-86) Ill, 2. 
- brudd på boikottloven - se UTENRIKS-

HANDEL (1988-89) Ill, 10. 
- deltakelse av antiapartheidorganisasjoner 

på en konferanse om - UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Ill, 11. 

- dødsdommer i - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Ill, 2; (1987 -88) Ill, 23. 

- EBs eksport til - se UTENRIKSHANDEL 
(1988-89) Ill, 13. 

- eksport av norsk teknologi til gruveindu
strien i- se UTENRIKSHANDEL (1985-86) 
Ill, 5. 

- erstatning til redere for tapte inntekter ved 
boikott- se HANDELSFLÅTEN (1986-87) 
Ill, 5. 

- fengsling av svarte barn - se MENNESKE
RETTIGHETER (1986-87) Ill, 7. 

- flyktningehjelp - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 14; (1986-87) Il, 8; (1988-89) Il, 2. 

- FNs rolle i- se FN (1988-89) Il, 4. 
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- forbud mot eksport av olje til - se OLJEOM
SETNING (1985-86) IV, l og 2. 

- forslag om endr. i boikottlov - se UTEN
RIKSHANDEL (1988-89) IV, l. 

- henstilling fra Harstad bystyre om forbud 
mot norsk oljefrakt til, ref. S.tid. 241 
(23.10.85), vedlagt protokollen. 

- henstilling fra Rogaland fylkesting om 
norsk handelsboikott av, ref. S.tid. 241 
(23.10.85), vedlagt protokollen. 

- hindringer for antiapartheidorganisasjoner 
i- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 11. 

- internasjonale tiltak mot apartheid-regimet 
i- se FN (1985-86) Ill, l. 

- lov om Økonomisk boikott av - se UTEN
RIKSHANDEL (1986-87) IV, l. 

- manganmalmimport fra - se UTENRIKS
HANDEL (1985-86) Ill, 2; (1988-89) Ill, l. 

- norsk politikk overfor- se UTENRIKSSA
KER (1987 -88) Ill, 4 og 5. 

- norske tiltak mot- se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 10 og 11; UTENRIKSHANDEL 
(1985-86) Ill, l. 

- oppfølging av boikott - se UTENRIKSSA
KER (1986-87) Il, 6. 

- registreringsordning for norske skipsanløp 
på- se UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 10; 
Ill, l. 

- salg av olje fra OPEC til- se UTENRIKS
SAKER (1986-87) Ill, l. 

- Shells engasjement i - se UTENRIKSSA
KER (1986-87) Ill, 4. 

- situasjonen i - se UTENRIKSSAKER 
(1985-86) Il, 3. 

- støtte til vanskeligstilte bedrifter i Norge 
pga. handelsboikotten - se UTENRIKS
HANDEL (1987-88) Il, 2. 

- økonomiske sanksjoner mot - se UTEN
RIKSSAKER (1987-88) Ill, 20. 

Sør-Amerika, tilskudd til kommisjon for fred -
se FREDSARBEID (1987-88) I, l. 

Sør-Nord Utvikling, bruk av nynorsk i tids
skriftet- se STATSFORVALTNING (1987-
88) Ill, 4. 

- opplysninger om kenyaneren Wamwere i 
tidsskriftet - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Ill, l. 

- USA-fiendtlig holdning i bladet - se DE
PARTEMENTER (1986-87) Ill, l. 

Sør-Sudan, humanitært hjelpearbeid til - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Il, 2. 

Sør-Trøndelag, avtale om drift av Reitgjerdet
se SYKEHUS (1986-87) Ill, 13. 

- en regional psykiatrisk enhet - se SYKE
HUS (1986-87) Il, 7. 

- forsøksprosjekt for avvikling av sykehus
køer ved bruk av sykepenger - se HELSE
VESEN (1987-88) Il, 9. 

- helseplan - se HELSEVESEN (1986-87) III, 
32. 

- investeringstilskuddsrammen for - se FYL
KESKOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) 
Ill, 3. 

- legedekning i utkantkommuner - se HEL
SEPERSONELL (1987-88) Ill, 10. 

- lærermangelen i- se LÆRERE (1987-88) Ill, 
6. 

- svekkelse av helsesektoren - se FYLKES
KOMMUNENES ØKONOMI (1986-87) Ill, 
5. 

- sykehjemssituasjonen i - se SYKEHUS 
(1986-87) Ill, 11. 

- underfordeling av konsesjonsregulerte fis
kerier - se FISKERIER (1987 -88) Ill, 3. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune sender uttalelse 
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om statsbudsjettet, ref. S.tid. 3233 (17.4.89) 
og sendt Samferdselskomiteen. 

- forslag om administrasjon (trukket tilbake) 
- se FYLKESKOMMUNENES ØKONOMI 
(1988-89) Il, 6. 

- økonomisk krise for - se FYLKESKOM
MUNENES ØKONOMI (1988-89) Ill, l. 

Sør-Trøndelag Landbruksselskap, salg av Voll 
forsøksgård til- se LANDBRUK (1987-88) 
Ill, 13. 

Sør-Varanger, luftforurensningen i - se FOR
URENSNING (1988-89) Ill, 41. 

- ny virksomhet i - se INDUSTRIUTBYG
GING (1986-87) Il, l. 

- overvåkingsprosjekt for naturmiljøet i - se 
NATURVERN (1988-89) Ill, 18. 

Sør-Varanger Invest AlS, statlig grunnkapital -
se STATSBEDRIFTER (1986-87) Il, 9. 

Sør-Varanger kommune, omstillingstiltak i- se 
BERGVERK (1985-86) Il, 2. 

Sør-Varanger kommunestyre sender uttalelse 
om situasjonen for fiskeværet Bugøynes, 
ref. S.tid. 2010 (20.1.88) og vedlagt protokol
len. 

Sørlandsbanen, ny lokalisering av stasjon på -
se JERNBANER (1988-89) Ill, 4. 

Sørreisa kommunestyre sender uttalelse i for
bindelse med statsbudsjettet, ref. S.tid. 
1964 (12.1.88) og vedlagt protokollen. 

Sørum kommune, tildeling av turnuskandidat -
se HELSEPERSONELL (1987-88) Ill, 14. 

T-banen i Oslo, politivakthold- se SAMFERD
SEL (1986-87) Ill, 2. 

- tilsyn med ubetjente stasjoner - se SAM
FERDSEL (1985-86) Ill, l. 

Takstmyndighet, delegering av - se JERNBA
NER ( 1986-87) IV, l. 

- for lokale ruter - se VEGTRAFIKK (1986-
87) II, 2. 

Takstsystem for bolig- og fritidseiendommer -
se PRISER (1988-89) II, l. 

- for ferjereisande - se SAMFERDSEL (1987-
88) III, l. 

- for riksvegferjedriften - se FERGER (1986-
87) Il, 2. 

- for telefon - se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1986-87) Il, 2. 

Tallspillet Lotto, avgift av- se SÆRAVGIFTER 
(1986-87) I, 3; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, l. 

- lokalisering av - se LOTTERI OG SPILL 
(1985-86) Ill, l. 

- lov om- se LOTTERI OG SPILL (1985-86) 
IV, l. 

- skattefrihet for gevinst i - se SKATTEFRA
DRAG (1985-86) IV, 2. 

Tamiler, hjemsendelse av- se INNVANDRE
RE (1987-88) Ill, l. 

- i Norge- se INNVANDRERE (1986-87) Ill, 
24. 

- norsk bistand til Sri Lanka og konflikten 
med - se UTVIKLINGSHJELP (1985-86) II, 
4; (1985-86) Ill, 4 og 9. 

- på Sri Lanka, forfølgelse av - se MENNES
KERETTIGHETER (1986-87) Ill, 12. 

Tamrein, radioaktivitet i - se REINDRIFT 
(1988-89) Ill, 2. 

Tamreinbeite i Trollheimen, arealberegningene 
- se REINDRIFT (1987 -88) Ill, l. 

- i Trollheimen, ekspropriasjonsområdet for-
se REINDRIFT (1986-87) III, 4. 

Tamreindrift i Lærdal/ Årdal, konsesjonsvilkår 
for- se REINDRIFT (1986-87) Ill, 2. 

Tana-elva, bru på mellomriksforbindelsen 
Norge- Finland- se VEGVESEN (1987-88) 
Ill, 6. 



Tannbehandling, endr. budsjett 1988- se HEL
SEVESEN (1988-89) Il, 4. 

Tannhelsereformen- se HELSEVESEN (1988-
89) I, 2. 

Tannhelsetjenesteloven, endr. i - se TANNLE
GEVESEN (1988-89) IV, l. 
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- nybygg i Nittedal - se DEPARTEMENTER 
(1988-89) I, 12. 

Teknologisk utdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Tekoindustrien, kompetansesenter i Bergen -
se INDUSTRIUTBYGGING (1988-89) I, 3; 
(1988-89) Ill, 5. 
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- tilskudd fra Industrifondet til kompetanse
senter i Bergen for - se INDUSTRIUTBYG
GING (1987-88) I, 2; (1987-88) Ill, 3. 

Tanzania, avtale mellom Norge og - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 9. 

- bilateral bistand - se UTVIKLINGSHJELP 
(1986-87) l, 2; (1986-87) Il, 6. 

- ettergivelse av lån - se UTVIKLINGS
HJELP (1987-88) Il, 3. 

- kontorbygging i Dar es Salaam - se UTVIK
LINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

- utviklingen i - se UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) Il, 12. 

Tapsfond i system med garantistillelser, forslag 
fra Petter Thomassen - se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) I. 

Tarekegn, Solomon, tilbakesending av eritree
ren- se INNVANDRERE (1985-86) Ill, 4. 

Tareskogen langs kysten, bevaring av - se N A
TURVERN (1986-87) Ill, 7. 

Tariffavtale for norske fredskorpsarbeidere - se 
LØNN (1987 -88) Ill, 2. 

Tariffoppgjøret i statlig sektor 1986- se LØNN 
(1985-86) Il, 5. 

Taushetsplikt etter legemiddelloven - se HEL
SEVESEN (1988-89) IV, 4. 

- forholdet mellom politi og endel offentlige 
etater - se POLITI OG PATALEMYNDIG
HET (1987-88) Ill, 4 og 5. 

- i forvaltningen, samordning av reglene om -
se STATSFORVALTNING (1985-86) IV, l. 

- i kommunehelsetjenesten - se HELSEVE
SEN (1986-87) IV,4. 

TBK AlS, se TELEVERKET (1987-88) Il, 5. 
- endring i vedtekter og orientering om virk

somheten- se TELEVERKET (1988-89) Il, 
5. 

- oppgjør med Televerket - se TELEVER
KET (1988-89) Il, l. 

- refusjon av renter - se TELEVERKET 
(1988-89) Il, 4. 

- Televerkets konkurranseselskap - se TELE
VERKET (1986-87) Il, 4. 

- utsettelse med etablering av - se TELE
VERKET (1987-88) Il, l. 

- åpningsbalansen for Televerkets konkur- . 
ranseselskap - se TELEVERKET (1987 -88) 
Il, 2. 

TeamWork, amfibie- og flåteøvelsene- seNA
TO (MILITÆRTEKNISKE SPM) (1987-88) 
Ill, 3. 

- spørsmål om kryssermissiler på amerikan
ske fartøyer under øvelsen- se NATO (MI
LITÆRTEKNISKE SPM) (1988-89) Ill , l. 

Teaterfinansiering, Nationaltheatret og Det 
Norske Teatret - se KUNST (1987 -88) Ill, 3. 

Teaterformål, budsjett - se KUNST (1985-86) I, 
2; (1986-87) I, 2; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

Teatergaten 2, Oslo, kjØp av - se STATSEIEN
DOMMER (1987 -88) Il, 2. 

Teaterutvalgets innstilling, behandling av - se 
KUNST (1987-88) Ill, 6. 

Teknologiavtalene, statens finansiering gjen
nom skattereglene av- se BEDRIFTSBE
SKATNING (1985-86) Ill, l. 

Teknologisk institutt, budsjett 1989- se INDU
STRI (1988-89) I, 3. 

Tekoindustriens strategiprogram, tilskudd fra 
Industrifondet - se INDUSTRIUTBYG
GING (1986-87) I, 2. 

Teksttelefon for døve, sentral i Mosjøen - se TE
. LEVERKET (1987 -88) Il, 5. 

Teksttelefonkontakt for døve - se TELEKOM
MUNIKASJONER (1986-87) Ill, l. 

Tele-X, budsjett- se TELEKOMMUNIKASJO
NER (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1986-87) Il, 
l og 6; (1987-88) I , 2; (1988-89) I, 2. 

- delfinansiering gjennom NffiELSAT - se 
TELEKOMMUNNIKASJONER (1986-87) 
Il, 5. 

- modifikasjon fra to til fire kanaler - se TE
LEKOMMUNIKASJONER (1986-87) Il, 3. 

Tele-X-samarbeidet - se NORDISK SAMAR
BEID (1986-87) Il, 3; (1987-88) Il, 4; (1988-89) 
Il, 4. 

- endr. av avtale - se NORDISK SAMAR
BEID (1988-89) Il, 6. 

Teledirektoratet, nekting av typegodkjenning 
av Exotech nødpeileutstyr for skip - se TE
LEVERKET (1987-88) Ill, 3. 

- nye stillinger- se TELEVERKET (1987-88) 
Il, 5. 

Telefonabonnement til fritidsboliger- se TELE
VERKET (1988-89) Il, l. 

Telefonapparater, avmonopolisering av salg av 
-se TELEVERKET (1986-87) Ill , 4. 

- kvalitetskrav på - se TELEKOMMUNIKA-
SJONER (1986-87) Ill, 3. 

Telefonautomater i grisgrendte strøk - se TELE
VERKET (1987-88) Ill, 2. 

Telefonavlyttingssak i Høyesterett- se POLITI 
OG PÅTALEMYNDIGHET (1988-89) Il, l. 

Telefonkatalogen, tegning av annonser for, kon
stitusjonelle antegnelser - se TELEVER
KET (1987-88) Il, 4. 

- språkformen i- se TELEVERKET (1985-86) 
Ill, l. 

Telefonkontroll i narkotikasaker, endr. i lov om 
- se STRAFFELOVGIVNING (1988-89) IV, 
5. 

Telefontakster, forskjeller mellom abonnemen
ter i Oslo- området- se TELEKOMMUNI
KASJONER (1988-89) Ill, 2. 

Telefontakstsystemet - se TELEKOMMUNI
KASJNER (1986-8..,.,) Il, 2. 

Telegrafloven, endr. i- se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1985-86) IV, l; (1988-89) IV, l. 

- forslag om endr. av - se TELEKOMMUNI
KASJONER (1985-86) Ill, l. 
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Telekommunikasjoner i helsetjenesten - se HEL
SEVESEN (1988-89) IV, 3. 

Telemark, flyforbindelse til - se LUFTFART 
(1988-89) Ill, 21. 

Telemark distriktshøgskole, forfatterstudiet ved 
- se HØGSKOLER (1987-88) Ill, 3. 

Telemark fylkeskommune sender uttalelse - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) Il, 2. 
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Telemark fylkesting sender uttalelse om Tinfos 
Jernverk AJS, ref. S.tid. 2017 (21.1.87) og 
vedlagt protokollen. 

- sender henstilling om støtte til fylkesveger, 
ref. S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt protokol
len. 

Telemark sentralsjukehus, egenbetaling for tje
nestene ved kveldsåpne poliklinikker - se 
HELSEVESEN (1987 -88) Ill, 7. 

- pasientopplæring ved - se SYKEHUS 
(1985-86) Ill, 6. 

- Yrkesmedisinsk avdeling ved - se SYKE
HUS (1985-86) Ill, 29. 

Telemark Teater, samarbeid med Vestfold fylke 
- se KUNST (1986-87) I, 2. 

Telemarkskanalen- se VANNKRAFT (1985-86) 
Il, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) l, 
l. 

- ekstrabev. til bygging av betongdammer 
ved Kjeldal og Lunde (salderingen) - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) I, 34. 

Teleområdene, lønnsfastsetting for tilsatte ved -
se LØNN (1985-86) Ill, 2. 

Telesatellittområdet, endring av avtale om Tele
X- samarbeidet - se TELEKOMMUNIKA
SJONER (1988-89) Il, 3. 

Teletjenester, verdiøkende (utvidete) - se TE
LEKOMMUNIKASJONER (1988-89) Il, 2. 
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Tilleggslån fra Husbanken, budsjett 1986 - se 
DEN NORSKE STATS HUSBANK (1985-
86)1,2 

Tilleggsskatt, endr. i reglene for ileggelse av- se 
SKATTEADMINSTRASJON (1985-86) IV, 
l. 

Tilstrammingspakke, regjeringen Brundtlands
se FINANSER (1985-86) Il, 6 og 7. 

- regjeringen Willochs- se FINANSER (1985-
86) I!, 3. 

Tilsyn med elektriske anlegg, endr. i lov om - se 
ELEKTRISITET (1985-86) IV, 4; (1986-87) 
IV, l. 

Tilsynsinstitusjoner i landbruket, budsjett - se 
LANDBRUK (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Tilsynsutvalg for spesialskoler - se SPESIAL 
SKOLER (1985-86) Ill, 3. 

Tilvirkerloven, gjennomføring- se FISKEOM
SETNING (1985-86) Il, l; (1987-88) I!, 2. 

Tilvirkning og omdestillasjon av sprit, endr. i lov 
om- se ALKOHOL (1988-89) IV, 4. 

Timelærerposter, lønninger - se UNIVERSI
TET (1986-87) Il, l. 

Tinfos Jernverk A/S, overtakelse av statens ak
sjer i DNN Industrier AJS - se INDUSTRI 
(1987-88) Il, 7. 

- Telemark fylkesting sender uttalelse, ref. 
S.tid. 2017 (21.1.87) og vedlagt protokollen. 

TELEVERKET .......................... 691 

Tinglysingsloven, endr. som følge av innføring 
av edb ved tinglysingskontorene - se SI
VILLOVGIVNING (1988-89) IV, l. 

Televerkrådet- se TELEVERKET (1985-86) Il, 
2. 

Tellerskritt i Åsane etter kl. 17, inføring av - se 
TELEVERKET (1985-86) Ill, 3. 

TELLUS, konstitusjonelle antegnelser til Tele
verkets nye lønnsutbetalings- system - se 
TELEVERKET (1986-87) Il, 2. 

- lønnsutbetalingssystem, konstitusjonelle 
antegnelser - se TELEVERKET (1987 -88) 
Il, 4. 

Teltek, teknisk-økonomisk kompetansesenter 
ved Telemark ingeniørhøgskole - se HØG
SKOLER (1985-86) I, l. 

Teologi, utdanning i - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Terapiradiografer, utdannelse av - se HELSE
PERSONELL (1988-89) Ill, 10. 

Terminalavgift for godsbehandling i Nord-Norge 
-se SAMFERDSEL (1986-87) Ill, l. 

Terror- og sabotasjeberedskap- se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) I, l. 

Terrorisme, beredskap mot- se POLITI OG P Å
TALEMYNDIGHET (1988-89) Ill, 17. 

Terroristhandlinger mot skip og installasjoner 
på kontinentalsokkelen - se STRAFFE
LOVGIVNING (1988-89) IV, 5. 

Testamente, stadfestelse av - se SIVILLOV
GIVNING (1987-88) IV, 5. 

Thatcher, uro ved statsministerens besøk i Os
lo- se POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET 
(1986-87) Ill, l. 

Thommesen, Alfred lngemann, tidl. stortings
repr., minnetale over, S.tid. 2205 (10.1.89). 

Tibet, norsk protest mot krenkelse av mennes
kerettigheter i - se UTENRIKSSAKER 
(1988-89) Ill, 25. 

Tigray og Eritrea, hjelp ved hungersnød - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Ill, 7. 

Tilbaketrekking av forslag- se STORTINGETS 
FORRETNINGSORDEN (1988-89) Il, 61. 

Tilfluktsrom, vedlikehold av, konstitusjonelle 
antegnelser - se SIVILFORSVAR (1986-87) 
Il, 2. 

Tinglysingsregister på EDB- se RETTSVESEN 
(1985-86) Ill, 2. 

Tinn, midler til Månaprosjektet i - se JORD
BRUK (1986-87) Ill, 3. 

Tinn kommune, oppjustering til 35 pst.-område 
- se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) 
Ill, 12. 

Tinnsjøen, vei på vestsiden av- se DISTRIKTS
UTBYGGING (1987 -88) Il, 6; VEGVESEN 
(1985-86) Ill, 12. 

Tippeloven, endr. i- se LOTI'ERI OG SPILL 
(1985-86) IV, l og 2; (1986-87) IV, l. 

Tippemidler, forskuttering til Lillehammer-OL 
- se IDRETT (1988-89) Ill, 9. 

- kriterier for tildeling av- se IDRETT (1988-
89) Ill, 8. 

- redusert tildeling til Nordland fylke- se ID
RETT (1988-89) Ill, 10. 

- rutiner for overføring av- se LOTTERI OG 
SPILL (1988-89) III, l. 

- til friluftsformål - se IDRETT (1988-89) Ill, 
11. 

Tippeoverskuddet, fordeling av - se IDRETT 
(1985-86) IV, l. 

- fordelingsnøkkelen for - se LOTTERI OG 
SPILL (1986-87) IV, l. 

Titania, Bellonas aksjon og politiets handte
ring - se POLITI OG P ÅTALEMYNDIG
HET (1988-89) Ill, 19. 

- forurensning fra - se FORURENSNING 
(1985-86) Ill, 7; (1986-87) Ill, 5 og 16. 

- informasjon til Stortinget om utslipp fra -
se FORURENSNING (1985-86) III, 12. 

- lagring av avfall fra- se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 30. 

Tjenesteboliger i staten, konstitusjonelle anteg
nelser- se STATSFORVALTNING (1988-89) 
Il, 3. 

Tjenestemannsorganisasjonenes opplysnings- og 
utviklingsfond, budsjett - se STATENS 
PERSONALPOLITIKK (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987 -88) I, l; (1988-89) I, l. 

Tjølling, kommunesammenslutning - se KOM
MUNER (1986-87) Il, 3. 



Tjøme, landskapsvernområde på- se NATUR
VERN (1987-88) Ill, 16. 

- sikring av helårsboliger på - se BOLIG
BYGGING (1986-87) Ill, 7. 

Tobakkavgift - se SÆRAVGIFTER (1985-86) Il, 
l. STATSBUDSJETIET (1985-86) I, 4. 

- budsjett- se SÆRAVGIFTER (1985-86) I, 3; 
(1985-86) Il, 4; (1986-87) I, 6; (1987-88) I, 4; 
(1988-89) I , 3. 

- endr. 1987- se SÆRAVGIFTER (1987-88) Il, 
2. 

- Økning i- se SÆRAVGIFTER (1985-86) Il, 3. 
Tobakkreklame i Super Channel- se KRING

KASTING (1986-87) Ill, 8. 
Tobakkskaderådet - se Statens tobakkskade

råd. 
Tobakksvarer, restriktive tiltak ved omsetning 

av, endr. i lov- se FOLKEHELSE (1987-88) 
IV,2. 

Todal, Sivert, minnetale over tidl. stortings
repr., S. tid. 501 (3.11.88). 

Todalselva- se VANNKRAFT (1985-86) Il, 2. 
Tofte Industrier, tømmerterminal i Vestby- se 

BYGNINGSVESEN (1988-89) Ill, 2. 
Togservering, redusering av - se JERNBANER 

(1987-88) Ill, 9. 
Tolga kommunestyre sender uttalelse om kom

munens økonomi og budsjettet for 1988, 
ref. S .tid. 2114 (3.2.88). 

Tolker for døve og døvblinde - GRUNNSKO
LEN (1986-87) I, l. 

Tolketjeneste for døve ved kirkelige handlinger, 
dekning av utgifter til - se DEN NORSKE 
KIRKE (1987-88) Ill, 3. 

Tolketjeneste for asylsøkere - se INNVANDRE
RE (1985-86) Il, l. 

Tolkeutdanning for døve og døvblinde - se HØG
SKOLER (1987-88) I, l. 
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Toppmøtet mellom Reagan og Gorbatsjov - se 
UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 3. 

Toppskatt- se PERSONBESKATNING (1986-
87) Il, 4; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. i tidligere vedtak for 1989 - se PER
SONBESKATNING (1988-89) l , 3. 

- grunnlaget for - se PERSONBESKAT
NING (1987-88) I, 4; (1988-89) IV, l. 

- innføring av - se PERSONBESKATNING 
(1987-88) IV, l. 

Toprisordningen for melk - se Melk. 
Toprissystemet i helsevesenet - se HELSEVE

SEN (1985-86) I, l. 
Torgersen, Terje, samværsrett med sine barn -

se FAMILIE (1986-87) Ill, 5. 
Torp trafikkflygerskole, opprettelse av - se 

LUFTFART (1986-87) Il, 4. 
Torskefisket - se FISKERIER. 
- i Nord-Norge, kontroll med reguleringen av 

- se FISKERIREGULERING (1985-86) Ill, 
2. 

Torskekvoter, Økning av - se FISKERIER 
(1985-86) Ill, 4; (1986-87) Ill, 6. 

Torskeyngel i poll, oppdrett av- se HAVBRUK 
(1988-89) Ill, 5. 

Tortur, konvensjon om- se MENNESKERET
TIGHETER (1985-86) Il, 4; TRAKTATER 
(1988-89) Il, 8. 

- ratifikasjon av konvensjon om - se TRAK
TATER (1985-86) Ill, l. 

Toska i Radøy kommune, vegutløysing for- se 
VEGVESEN (1985-86) Ill, 2. I, 4; (1986-87) I , 
6; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, l. 

Totalisatoravgift, budsjett- se SÆRAVGIFTER 
(1985-86) I, l; (1985-86) I- endr. budsj . 1989-
se SÆRAVGIFTER (1988-89) li, 8. 

- reduksjon av- se SÆRAVGIFTER (1986-87) 
Il, l og 2. 

Totalisatorspill, statsavgift ved og endr. bud
sjett 1988- se SÆRAVGIFTER (1988-89) Il, 
4. 

TOLL ....... . .................. ..... .... 694 Total, fransk oljeselskap, ev. kjøp av aksjer i 
Saga Petroleum- se OLJE (1988-89) Ill , l. 

Toll- og avgiftsdirektoratet, budsjett- se TOLL 
(1985-86) l , l ; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; 
(1988-89) I, 2. 

Tollendringer overfor Spania og Portugal - se 
TOLL (1985-86) Il, l. 

Tolloven, endr. i- se TOLL (1986-87) IV, l. 
Tollpreferansesystemet overfor u-land (GSP) -

se UTVIKLINGSHJELP (1985-86) Il, 7; 
(1986-87) I, 4; (1987-88) I, 2. 

Tollvesenet, budsjett - se TOLL (1985-86) l , l; 
(1986-87) I, l ; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

Tommelitenfeltet -se OLJEUTVINNING (1985-
86) Il, 2 og 3. 

Tomtefesteloven, behov for endring - se BYG
NINGSVESEN (1986-87) Ill, 8. 

- endr. i - se BYGNINGSVESEN (1985-86) 
IV, 2; (1988-89) IV, 3. 

- gjennomgang av- se BYGNINGSVESEN 
(1987 -88) Ill, 3. 

- revisjon av - se BYGNINGSVESEN (1988-
89) Ill, 3. 

Tomtepriser, kriterier for fastsettelse av - se 
STATSEIENDOMMER (1986-87) Ill, 2. 

Tomtesalg fra statens grunn, forslag om - se 
STATSEIENDOMMER (1987-88) Il, 3. 

- fra statens grunn, forslag om (ikke-beh.)- se 
STATSEIENDOMMER (1988-89) Il, 2. 

Toppmøtet i Reykjavik 1986 - se NATO (POLI
TISKE SPM) (1987-88) Il, 2; UTENRIKS
SAKER (1986-87) Il, l. 

Toppmøtet i Washington 1987- se UTENRIKS
SAKER (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, 3. 

Trafikkflygerskole, statlig sivil, budsjett - se 
LUFTFART (1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- statlig sivil, endr. budsjettforslag 1989 - se 
LUFTFART (1988-89) I, 3. 

Trafikkforsikring, biler uten - se VEGTRA
FIKK (1988-89) Ill, 16. 

Trafikkontroll, klage på- se POLITI OG P ÅTA
LEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 19. 

Trafikkovervåking, automatisk - se TRAFIKK
SIKKERHET (1986-87) Il, 2. 

TRAFIKKSIKKERHET . ................. 697 

Trafikksikkerhetsarbeid, lensmannsetaten - se 
POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (1986-
87) Il, 4. 

- politiets - se POLITI OG PÅTALEMYN
DIGHET (1986-87) I , l ; (1987-88) I, l; (1988-
89) I , l. 

Trafikkskadde i Nord-Norge, Trastad gård ved 
Harstad som senter for - se HELSEVESEN 
(1987 -88) Ill, 18. 

- rehabilitering for- se HELSEVESEN (1987-
88) Ill, 25. 

Trailersjåfører, overvåking i DDR av norske -
se VEGTRAFIKK (1988-89) Ill, 5. 

TRAKTATER . ... . ............. .. .... . ... 699 
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Trandum, teknisk verksted - se FORSVARS
MATERIELL (1988-89) Il, 2. 

Transplantasjonsloven, en dr. i - se HELSEVE
SEN (1986-87) IV, 3. 

Transport for funksjonshemmede - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1985-86) Il, l; (1985-86) 
Ill, 9. 

- overfØringen fra kommunen til fylkeskom
munen- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 16. 

Transport til arbeidssted i forbindelse med syk
dom - se FOLKETRYGD (1985-86) IV, 3. 

Transportselskaper, fisjonering - se SAM
FERDSEL (1988-89) Ill, l. 

Transportstøtte, regional, budsjett - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) I, l; (1987-
88) I, l; (1988-89) I, l. 

Transportstøtteordningen, det nye regelverket 
for- se DISTRIKTSUTBYGGING (1987-88) 
Ill, 9. 

- forenkling av den regionale - se DIS
TRIKTSUTBYGGING (1986-87) Il, 4. 

- overføring til fylkeskommunene gjeldende 
fra 1988 - se FYLKESKOMMUNENES 
ØKONOMI (1987-88) Il, 5. 

- virkningen for fiskeindustrien i Distrikts
Norge - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1987-88) Ill, 7. 

- virkningen for fiskeindustrien i Nord-Nor
ge- se DISTRIKTSUTBYGGING (1986-87) 
Ill, 9. 

Transportsubsidier - se SAMFERDSEL (1986-
87) Il, 2. 

- inndekning av lønnsoppgjøret - se KOM
MUNIKASJON (1985-86) Il, 2. 

- reduksjon i- se SUBSIDIER (1985-86) Il, l. 
- til Nordland, reduksjon i - se SAMFERD-

SEL (1985-86) Ill, 5. 
- Widerøes Flyveselskap- se SAMFERDSEL 

(1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l. 
Transporttjenesten i helsevesenet - se HELSE

VESEN (1986-87) Ill, 11; (1988-89) IV, 3. 
Tranøy losstasjon, forslag fra Hanna Kvanmo -

se REGJERINGEN OVERSENDT (1986-
87) I. 

- reduksjon av bemanning - se SIKKERHET 
TIL SJØS (1988-89) Ill, 5. 

Trastad gård ved Harstad, senter for trafikk
skadde i Nord-Norge- se HELSEVESEN 
(1987-88) Ill, 18. 

Trastad skole, nytt inntektssystem- se SPESI
ALSKOLER (1986-87) Ill, 4. 

Travbaner, avgiftssatser for- se LOTTERI OG 
SPILL (1986-87) Ill, 5. 

Treasure Saga, sikkerheten ved oljeboring - se 
OLJEUTVINNING (1988-89) Ill, 6. 
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Trio Ving, ulovlig kopiering av Ving Card - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) Ill, 
4. 

Troll, etablering av gassrørledningen Zeepipe 
fra- se OLJEOMSETNING (1987 -88) Il, 4. 

Troll-avtalen, sammenheng med fransk våpen
salg- se UTENRIKSHANDEL (1987 -88) Ill, 
2. 

Trollfeltet, frafall av naturaluttaksrett, konsti
tusjonelle antegnelser- se OWE (1986-87) 
Il, 3. 

- injeksjon av gass i Osebergfeltet fra- se OL
JE (1985-86) Il, 6. 

- utbygging og ilandfØring av petroleum fra -
se OLJEUTVINNING (1986-87) l, 2. 

Trollheimen, administrasjon for verneplan i 
Rindal- se NATURVERN (1986-87) Ill, 19. 

- arealberegningene for tamreinbeite - se 
REINDRIFT (1987-88) Ill, l. 

- ekspropriasjonsområdet for tamreindrift i -
se REINDRIFT (1986-87) Ill, 4. 

- reindrift i- se REINDRIFT (1985-86) Il, 3. 
- verneplan for- se NATURVERN (1985-86) 

Ill, 6. 
Trollveggen, forbud mot fallskjermhopping - se 

IDRETT (1986-87) IV, 2. 
Troms og Finnmark, legemangel - se HELSE

PERSONELL (1987-88) Ill, 7. 
- rekruttering av helsepersonell til psykisk 

helsevern i - se HELSEPERSONELL 
(1985-86) Il, 3. 

Troms fylkeskommune, nedskjæringer i bussru
tetilbudet - se LOKALFORVALTNING 
(1987-88) Ill, 2. 

Troms I, utnyttelse av gassforekomster på - se 
OLJE (1985-86) Ill, l. 

Troms Militære sykehus, nedlegging av - se 
FORSVAR (1986-87) Ill, 2; (1987-88) Ill, 31. 

- opprettholdelse av drift - se FORSVAR 
(1988-89) l, l. 

Tromsø, finansiering av universitetsklinikk -
MI- prosjektet - se SYKEHUS (1988-89) Il, 
10. 

- kartskisse over tunnelutbygging - se VEG
VESEN (1987-88) Il, 19. 

- lokal drivstoffavgift til finansiering av veg
utbygging- se VEGVESEN (1988-89) Ill, 4. 

- nybygg havbruksstasjon - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) Il, 5. 

- universitetsklinikktilskudd ved Regionsy
kehuset - se SYKEHUS (1987 -88) Il, 2. 

- utdanningssenter i veterinærfag- se VETE
RINÆRVESEN (1988-89) I, l; (1988-89) Ill, 
2. 

Tromsø langbølgesender, nedlegging av - se 
NORSK RIKSKRINGKASTING (1988-89) 
Ill, 5. 

TREFOREDLINGSINDUSTRI ............ 704 
Tromsø Sparebank, behandlingen av - se BAN

KER (1988-89) Il, 4. 

Treholt, Arne, fengselsmyndighetenes behand
ling av- se FENGSLER (1987 -88) Ill, l og 8. 

Treholt-saken, redegjørelse av utenriksministe
ren- se UTENRIKSSAKER (1985-86) Il, 9; 
(1987-88) Il, 5; (1988-89) Il, 8. 

Trelasttransporter, vogntoglengde for- se VEG
TRAFIKK (1986-87) III, 8. 

Tresselt, Per- se STATSFORFATNING (1986-
87) Il, 3; (1987-88) Il, 3. 

TRI-MNC Concept of Maritime Operations- se 
NATO (POLITISKE SAKER) (1986-87) Ill, 
2. 

Trikloretylen, merking mot kreftfare- se MIL
JØVERN (1985-86) Ill, l. 

Tromsø Telemetristasjon - se VITENSKAP 
(1986-87) Il, 3. 

Tromsø trygdekontor, arbeidsforholdene ved -
se TRYGDER (1985-86) Ill, 5. 

Tromsø Universitet, nye professorater ved - se 
UNIVERSITET (1985-86) li, 4. 

Tromsøflaket, leteboring på- se OWEUTVIN
NING (1985-86) Ill, 5. 

Tromøya, kloakkutslipp i Hovekilen på - se 
FORURENSNING (1987-88) Ill, 30. 

Trondheim, kulturhus - se KULTUR (1986-87) 
Ill, 4. 

- lokaler for Det Nordenfjeldske Hjemme
frontmuseum i Erkebispegården - se FOR
SVAR (1988-89) III, 18. 
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- planer om å nekte operasjoner ved regions
sykehuset i - se SYKEHUS (1986-87) Ill, 4. 

- Senter for medisinsk-teknisk forskning, 
forslag fra Siri Frost Sterri m.fl, sendt Re
gjeringen - se REGJERINGEN OVER
SENDT (1988-89) I. 

- skyteepisode med politi - se POLITI OG 
PATALEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 26. 

- som kongressby, markedsføring av - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) Ill, 8. 

Trondheim bystyre sender anmodning om boi
kott av selskaper med økonomiske interes
ser i Sør-Afrika, ref. S. tid. 83 (14.10.87) og 
vedlagt protokollen. 

Trondheim ingeniørhøgskole - se HØGSKOLER 
(1985-86) I, l. 

Trondheim Kretsfengsel, tilleggsbev. 1989 - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

Trondheim-området, hovudvegnettet (ikke
beh.) - se VEGVESEN (1988-89) Il, 10. 

Trondheim-Stjørdal, E-6 - se VEGVESEN 
(1987 -88) Il, 5. 

Tronfølgen, grunnlovsforslag om- se GRUNN
LOVEN (1986-87) IV, 2. 

- grunnlovsforslag om, ref. S.tid. 4418 
(29.9.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

Trontalen- se REGJERINGEN (1985-86) Il, 2; 
(1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l; (1988-89) Il, l. 

Tropiske produkter, nedsettelse av tollsatser -
se TOLL (1988-89) Il, 2. 

TROSSAMFUNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 

Trygdeavgift 1989 (erstatter helsedelsavgiften)
se FOLKETRYGD (1988-89) I, 2. 

- redaksjonelle endr. i diverse lover som fØl
ge av innføring av en samlet- se Ot.prp. 18 i 
Seksjon l. 

- sammenslåing av helsedelsavgift og pen
sjonsdel til en- se FOLKETRYGD (1988-89) 
IV, l. 

Trygdeforliket - se FOLKETRYGDEN (1985-
86) I, 3; (1985-86) Il, l; (1985-86) Ill, 3. 

Trygdekontorene, budsjett 1989- se TRYGDER 
(1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

- forbud mot stillingsutlysninger - se TRYG
DER (1986-87) Ill, 16. 

- informasjon om rett til uførepensjon ved al
derssvekkelse- se TRYGDER (1988-89) Ill, 
7. 

Trygdekontorenes Landsforening - se TRYG
DER (1988-89) I, 2. 

Trygdeoppgjør 1989- se FOLKETRYGD (1988-
89) Il, 5. 

- forslag om nytt- se FOLKETRYGD (1985-
86) Il, l. 

TRYGDER .............................. 707 

Trygderetten, budsjett- se TRYGDER (1985-86) 
I, l; (1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988- se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

Trygderettsloven, endr. i- se TRYGDER (1986-
87) IV, 3. 

Trygdesatser ved behandling i utkantstrøk - se 
TRYGDER (1985-86) Ill, 6. 

Trykkimpregneringsmidler, forbud mot krom 
og arsenikk i - se MILJØVERN (1988-89) 
III,3. . 

Trysil som satsingsområde for turisme - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) Ill, 5. 

Trysil kommune, ekspansjon i - se KOMMU
NER (1985-86) Ill, 6. 

Trøndelag Bompengevegselskap AlS, forskutte
ring av hovedvegutbygging i Trondheim -
se VEGVESEN (1988-89) Il, l. 

Trøndelag n, letevirksomhet - se OWEUTVIN
NING (1986-87) Il, 5. 

Trøndelag meieris søknad om samdistribusjon av 
landbruksvarer - se LANDBRUKSPRO
DUKTER (1985-86) Ill, 3. 

Trøndelag musikkonservatorium - se KUNST 
(1985-86) I, 2. 

Trøndelag psykiatriske sykehus, avtale om Økt 
tilgang på plasser- se SYKEHUS (1988-89) 
Il, 10. 

Trøndelag Teater, oppussing av teatersalongen 
til 50-årsjubileet- se KUNST (1986-87) Ill, 4. 

- planlegging av nytt teaterbygg - se KUL
TUR (1988-89) I, l. 

Trønder Investbank AlS, oppnevning av repre
sentantskapsmedlemmer - se BANKER 
(1986-87) Il, 6. 

Trålere, tonnasjegrensen ved utskifting - se 
FISKERIER (1986-87) Ill, 14. 

Trålfiske på Moskenesgrunnen i skreigytings
tiden - se FISKERIREGULERING (1988-
89) Ill, 8. 

Trålfiskeloven, endr. i - se FISKERIER (1987-
88) IV, 2; (1988-89) IV, l. 

Trålkonsesjoner, reduksjon av- se FISKERIER 
(1987-88) Ill, 21. 

- til Nord-Norge - se FISKERIER (1986-87) 
Ill, 7. 

Tsjernobyl-ulykken - se ATOMKRAFT (1985-
86) Il, 2; (1985-86) Ill, 3, 6 og 7; FOR
URENSNING (1986-87) Il, 3. 

- erstatning fra Sovjetunionen etter - se 
UTENRIKSSAKER (1986-87) Ill, 10. 

- forslag om erstatningskrav overfor Sovjet
unionen - se ATOMKRAFT (1986-87) Il, 10. 

- kostnader vedr. radioaktivitet i reinkjøtt -
se REINDRIFT (1988-89) Il, l. 

- tvangsutskrivning til oppryddingsarbeid -
se MENNESKERETTIGHETER (1986-87) 
Ill, 5. 

- Vestre Slidre sender krav - se A'IUM
KRAFT (1986-87) Il, 3. 

Tubfrim se STATSADMINISTRASJON 
(1985-86) Ill, l. 

Tungtvann, forbud mot eksport av norsk - se 
EKSPORTREGULERING (1988-89) Ill, l. 

- fra Norge til India- se A'IUMKRAFT (1988-
89) Ill, 4. 

- norsk leveranse til Israel - se ATOMKRAFT 
(1986-87) Ill, 5 og 7; (1987-88) Ill, 3 og 5; 
(1988-89) 111, 5. 

- til India fra Hempel-firmaet - se ATOM
KRAFT (1988-89) Ill, l. 

Tunnel-prosjekt, forslag om finansiering ved 
midler avsatt etter distriktsskatteloven - se 
VEGVESEN (1987-88) Il, 10. 

- finansiering gjennom fergesubsidier - se 
VEGVESEN (1986-87) 11I, 5. 

- finansiering ved DU-midler - se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 3. 

Turisme, utvalg for vurdering av gards- og byg
de-- se REISELIVSNÆRING (1987-88) 111, 
l. 

Turnuskandidater, fordeling av - se HELSE
PERSONELL (1987-88) Il, 9; (1987-88) Ill, 
15. 

- tildeling til Sørum kommune - se HELSE
PERSONELL (1987-88) Ill, 14. 
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TV, avgift på formidling av betalingsfjernsyn
se KRINGKASTING (1988-89) Il, 2. 

- finansieringsordning for lokale betalings
TV-selskaper- se KRINGKASTING (1988-
89) Il, l; (1988-89) IV, 4. 

- i Nord-Norge, mulighet for å ta inn finsk
se KRINGKASTING (1987-88) Ill, 7. 

- kodesystem for Betal- - se KRINGKAS
TING (1988-89) Ill, 4. 

TV 2 - se KRINGKASTING (1985-86) Il, l ; 
(1987-88) Il, 4. 

- forslag om utbygging av privat- se KRING
KASTING (1987-88) Il, 3. 

- lokaler i Bergen for - se NORSK RIKS
KRINGKASTING (1986-87) Ill, 3. 

- melding om utvidelse av fjernsynstilbudet 
se KRINGKASTING (1988-89) Il, 3. 

TV 3-saken- se KRINGKASTING (1987-88) Il, 
l og 2. 

TV-innsamlingen Hjerte for livet-aksjonen 
1987, tilskudd til - se FOLKEHELSE (1987-
88) Il, l. 

TV-Oslo, konsesjonsvilkår for - se KRING
KASTING (1986-87) Ill, 7. 

TV-overvåking av trafikk og personvernet- se 
PERSONVERN (1988-89) Ill, 4. 

TV-reklame, forslag om - se KRINGKASTING 
(1987-88) IV, 3. 

TV-selskap, drift av lokale - se KRINGKAS
TING (1987 -88) Ill, l. 

- finansiering av lokale - se KRINGKAS
TING (1988-89) Ill, 3. 

TV-sendinger, ønske i Nord-Norge om å ta inn 
finske- se KRINGKASTING (1987-88) Ill, 
6. 

Tvangsauksjon,- eiendomsmegleres oppkjØp av 
boliger på- se RETTSVESEN (1987-88) III, 
5. 

- lov om- se SIVILLOVGIVNING (1987-88) 
Ill, l og 2. 

- spekulasjonssalg av boliger- se RETTSVE
SEN (1988-89) Ill, 2. 

- tiltak mot underpriser - se RETTSVESEN 
(1988-89) IV, 3. 

Tvangsbehandling av narkomane- se NARK0 
TIKA (1988-89) Ill , 3. 

Tvangsfullbyrdelsesloven, endr. i - se RETTS 
VESEN (1988-89) IV, 3; SIVILLOVGIV
NING (1987-88) IV, 2. 

Tvangsmulkt, heimel til å treffe avgjerd om - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1986-87) IV, 
4. 

Tvistemålsloven, endr. i - se RETTSVESEN 
(1986-87) IV, 2; (1987-88) IV, l. 

Tyrkia, brudd på menneskerettighetene - se 
MENNESKERETTIGHETER (1985-86) Ill, 
7; (1986-87) Ill, 6; (1988-89) Ill, 3. 

- fengselsstraffer for tillitsvalgte i DISK i- se 
MENNESKERE'ITIGHETER (1985-86) Ill, 
5. 

- forholdene 1984 i - se NATO (POLITISKE 
SPM) (1985-86) Il, 4. 

- henstilling fra LO om å avstå fra møter av
holdt i Tyrkia - se EUROPARÅDET (1985-
86) Il, 2. 

- klagesaken mot - se MENNESKERETI'IG
HETER (1985-86) Ill, 3. 

- løfter om amnesti til fanger - se MENNES
KERETTIGHETER (1987-88) Ill, l. 

- menneskerettighetssituasjonen i - se EU
ROPARÅDET (1987-88) Il , l; (1988-89) Il, 2. 

- Norges stemmegivning i FN s menneskeret
tighetskommisjon om - se MENNESKE
RETTIGHETER (1985-86) Ill, lO. 

- situasjonen 1985 - se NATO (POLITISKE 
SPM) (1986-87) Il. 3. 
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- situasjonen i - se EUROPARÅDET (1986-
87) Il, 2 og 3. 

- utvisningsvedtak for asylsøker fra - se INN
VANDRERE (1988-89) Ill, 10. 

- våpensalg til - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Ill, 14. 

Tyssedal, dekning av løpende driftsutgifter ved 
ilmenittsmelteverket- se INDUSTRI (1987-
88) Il, 5. 

- ilmenittsmelteverket - se INDUSTRI (1986-
87) Ill, 11. 

- overdragelse av statens aksjer i ilmenitt
smelteverket - se INDUSTRI (1987-88) Il, 7. 

Tyssefaldene AlS, inntekt ved salg av kraft fra -
se BEDRIFTSBESKATNING (1985-86) Ill, 
3. 

- regulering av Vendevatn i Ullensvang- se 
VASSDRAGSREGULERING (1988-89) Il, 
3. 

Tømmeravvirkningen, svikt i - se SKOGBRUK 
(1985-86) Ill, 3. 

Tømmermålingsråd, opprettelse av - se SKOG
BRUK (1986-87) IV, 2. 

Tømmertransport mellom Formofoss og Skogn, 
overføring til bil- se JERNBANER (1988-
89) III , 10; SAMFERDSEL (1988-89) Ill, 5. 

- på Valdresbanen og Numedalsbanen - se 
JERNBANER (1987 -88) Ill, 6 . 

Tønnesen, Arne Toralf - se BILLIGHETSER
STATNINGER (1985-86) Il, 2. 

Tønsberg maritime høgskole- se HØGSKOLER 
(1985-86) I , l. 

- avtale om bygg for - se HØGSKOLER 
(1986-87) I , l. 

- avtale om finansiering av nybygg- se HØG
SKOLER (1987-88) Il, 2. 

Tørrfisknæringen, avvikling av ekstraordinære 
lån- se FISKEOMSETNING (1988-89) Il , l. 

U-landenes gjeldsbyrde - se ØKONOMISK 
SAMARBEID (1986-87) Il, l. 

U-landsstudenter, opptak i norske folkehøg
skoler - se VOKSENOPPLÆRING (1986-
87) Il, 3. 

U-landsutvalg, lisens for import fra Zimbabwe 
for Dagligvarehandelens - se VAREHAN
DEL (1988-89) Ill, 3. 

Uaktsomt drap ved bruk av motorvogn - se 
VEGTRAFIKK (1987-88) IV, l. 

Ubåtulykken ved Bjørnøya - se FORSVAR 
(1988-89) Ill, 13. 

UF A-forhandlingene med lærerorganisasjone
ne- se ARBEIDSVILKÅR (1987-88) Ill , 3. 

UFA-kjennelsen - se LÆRERE (1988-89) Ill, 5. 
UFA-oppgjøret, inntektsoppgjøret for lærere -

se LÆRERE (1987 -88) Il, 5. 
- tilleggsbev. 
- se KOMMUNENES ØKONOMI (1988-89) 

Il, 3. 
Uføre, heving av aldersgrensen for unge - se 

TRYGDER (1988-89) IV, 2. 
Uførebil, behandlingstiden for søknader om -

se FUNKSJONSHEMMEDE (1986-87) Ill, 
9. 

Uførepensjon, endr. i den særskilte skattebeg
rensningsregelen - se FOLKETRYGD 
(1988-89) IV, 5. 

- endr. i fri inntekt og godskriving av pen
sjonspoeng- se TRYGDER (1988-89) IV, 2 . 

- forslag om melding om sykefravær og - se 
TRYGDER (1988-89) Il, 6. 

- minstegarantert tilleggspensjon- se TRYG
DER (1988-89) IV, 7. 

- til fødte og unge uføre - se TRYGDER 
(1986-87) IV, l; (1987-88) IV, 3. 

- til rusmiddelmisbrukere, alternativ til - se 
TRYGDER (1988-89) IV, l. 



- utbetaling til epileptikere- se TRYGDER 
(1987-88) IV, 4. 
ved alderssvekkelse- se TRYGDER (1988-
89) Ill, 7. 

- virkningstidspunkt - se TRYGDER (1987-
88) IV, 4. 

Uførhetstrygd brukt som førtidspensjonering -
se TRYGDER (1988-89) Ill, 5. 

- budsjett - se TRYGDER (1985-86) I, l; (1986-
87) l, l ; (1987 -88) l, l; ( 1988-89) I , 2. 

- endr. budsjett 1988 - se TRYGDER (1988-
89) Il, 2. 

- redusert utbetaling til ektefeller ved - se 
TRYGDER (1986-87) Ill, 4. 

- skilsmisse for å klare seg økonomisk - se 
TRYGDER (1986-87) Ill, 2. 

- tiltak mot veksten i utbetalingene - se 
TRYGDER (1988-89) Ill, 4. 

Uganda, innskudd i EADB for et spesialfond til 
- se UTVIKLINGSHJELP (1986-87) Il, 2; 
(1987-88) Il, 3. 

Uhnger, Kjell, pensjon frå statskassa - se STA
TENS PERSONALPOLITIKK (1987-88) Il, 
7. 

Ukependlere, fradragsregler for - se SKATTE
FRADRAG (1985-86) Ill, l. 

Ullensaker, destruksjonsfabrikk i Mogreina i
se FORURENSNING (1987-88) Ill, 31. 

Ullensvang, ordføreren, sender anmodning om 
utsettelse av St.meld. 40 (1986-87) om fri
luftsliv, ref. S.tid. 66 (10.10.88) og vedlagt 
protokollen. 

Ullensvang, Olav, sender anke over avslag på 
billighetserstatning, ref. S.tid. 2396 (4.3.87), 
og sendt Regjeringen. 

Ullersmo landsfengsel, behandling av fanger 
med psykiske problemer - se FENGSLER 
(1988-89) Ill, 3. 

- nedlegging av kvinneavdelingen ved - se 
FENGSLER (1985-86) Ill, 7 og 8. 

- sikkerhetsavdeling ved - se FENGSLER 
(1988-89) Il, l. 

Ullevål sykehus, hjerteoperasjoner ved - se SY
KEHUS (1985-86) Ill, 4. 

Ulykker, forebyggende arbeid i skolen - se 
GRUNNSKOLE (1988-89) Ill, 3. 

- tiltak for å forebygge - se HELSEVESEN 
(1988-89) Ill, 3 og 4. 

Umyndige, endr. i lov om vergemål for -se PER
SONVERN (1986-87) IV, l. 

UNCTAD VD, FNs 7. Konferanse om Handel og 
Utvikling- se FN (1988-89) Il, 3. 

Underholdsbidrag, forskuttering, budsjett - se 
FAMILIE (1985-86) l, 2; (1986-87) I, l; (1987-
88) I, 2; (1988-89) l, 2. 
forskuttering, endr. budsjett 1988 - se FA
MILIE (1988-89) Il, l. 

- fra sjømenn - se FAMILIE (1988-89) IV, 4. 
- inntektsfradrag for barn som lignes for - se 

PERSONBESKATNING (1988-89) IV, 3. 
Undervisningslokaler ved medisinske og sosia

le institusjoner - se GRUNNSKOLEN 
(1986-87) Ill, 6. 

Undheim, Bjarne, tidl. stortingsrepr., minnetale 
over, S.tid. 4144 (10.6.88). 

UNESCO, ikke-bifalt forslag fra Carl l. Hagen 
om å melde Norge ut- se FN (1985-86) I, l. 

UNFDAC, FNs fond for narkotikakontroll- se 
FN (1986-87) Il, 9. 

UNFPA, tilskudd til FN s befolkningsfond - se 
UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 10. 

Ungarn og Norge, opphevelse av visumtvan
gen mellom- se UTENRIKSSAKER (1988-
89) Ill, 19. 
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Ungdomsbokpriser, skattefritak for- se SKAT
TELOVER (1985-86) IV, 13. 

Ungdomsgarantien - se SYSSELSETTING 
(1988-89) Ill, 27. 

Ungdomskampanjen - se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Il, 2. 

Ungdomslån i Postsparebanken - se POST 
(1986-87) Il, 5. 

Ungdomsskolen- se GRUNNSKOLEN. 
Ungdomsvern, budsjett - se BARNEVERN 

(1985-86) I, l; (1986-87) I, l ; (1987-88) I, l; 
0988-89) I, l. 

Ungdomsåret 1985 - se UNGDOMSARBEID 
(1986-87) Il, l. 

UNI Forsikring, lov om - se FORSIKRING 
(1986-87)IV, l. 

- vilkår ved pasientforsikringsordning - se 
FORSIKRING (1986-87) Ill, l. 

UNICEF, ekstrabev. 1988 - se UTVIKLINGS
HJELP (1988-89) Il, 6. 

- reduksjon av bev. til- se FN (1986-87) Il, 9. 
- tilskudd til- se FN (1985-86) I, l og 2; (1986-

87) I , l og 2; (1987-88) I, l; (1988-89) Il, l. 
- øremerking av midler til - se SIVILARBEI

DERE (1985-86) I. 1: (1985-86) Il. 2. 
UNICEF -kort, dekning av merverdiavgift - se 

UTVIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 3. 
UNIFIL, FNs fredsbevarende styrker i Liba

non- se FN-STYRKER (1985-86) I, l og 2; 
(1986-87) I, 2; (1986-87) Il, 2 og 5. 

- opphør av dekning av utgifter over u
hjelps- budsjettet - se STATSBUDSJET
TET (1987 -88) I, 17. 

UNIFIL-personell, forslag fra Kristin Halvor
sen om repatriering -se REGJERINGEN 
OVERSENDT (1988-89) I. 

Union Bruk, utvidelse av aksjekapital ved- se 
INDUSTRI (1987-88) Ill, 4; MILJØVERN 
(1987-88) nr, 8. 

UNITA i Angola, USA-støtte til - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) Ill, 10. 

Unitiseringsavtaler, unntak fra selskapsloven 
for- se OLJE (1985-86) IV, 4. 

UNIVERSITET . . ...... . .. . ........ . ..... 716 

Universiteter og høgskoler, fellesutgifter, til
leggsbev. 1989 - se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) Il, 5. 

Universitetet i Bergen, Industrilaboratoriet- se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) U, 5. 

Universitets- og høyskolegrader - se HØGRE 
UTDANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

Universitetsbiblioteket, nybygg - se UNIVER
SITET (1987 -88) I, 2. 

- styringsordning- se UNIVERSITET (1986-
87) IV, l. 

Universitetssykehus, budsjett - se SYKEHUS 
(1985-86) I, l; (1986-87) I, 2; (1987-88) I, l ; 
(1988-89) I, l. 

UNRWA, økonomiske misligheter ved kidnap
pingssaken i Libanon - se FN (1987-88) Ill, 
l. 

UNTAG, finansiering av FNs styrke i Namibia
se FN-STYRKER (1988-89) Il, 4. 

- FN s styrke i Namibia - se FN -STYRKER 
(1988-89) Ill, 4. 

- innkjØp i Sør-Afrika til FN-styrker i Angola 
og Namibia - se FN-STYRKER (1988-89) 
nr, 2. 

- norsk deltakelse i politistyrker i Namibia
se FN-STYRKER (1988-89) Il, 5. 
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UP-patruljer, flere- se TRAFIKKSIKKERHET 
(1988-89) HI, 6. 

Uruguay-runden, GATT-forhandlinger under -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) 
Il, 5. 

- Regjeringens forhandlingsopplegg overfor 
GATT i forbindelse med- se JORDBRUK 
(1988-89) IH, 3. 

USA, bevilgninger til Contras - se UTENRIKS
SAKER (1987-88) Ill, 8. 

- henvendelse om å avbryte støtten til Con
tras- se UTENRIKSSAKER (1987-88) Ill, 2. 

USAs 8 52 bombefly, forsyning av brennstoff 
fra Sola flyplass- se NATO (MILITÆRTEK
NISKE SPM) (1988-89) Ill, 3. 

USAs forsvarsminister, uttalelser om Sovjet
unionens militære hensikter - se UTEN
RIKSSAKER (1986-87) III, 20. 

Ut av trengselen, effekten av kampanjen - se 
DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) Ill, 10. 

Utbedringslån (byfornyelse), innvilgningsram
mene for- se STATSBANKER (1988-89) I, l. 

Utbyggingsbrukene i Finnmark, problemer for
se JORDBRUK (1985-86) Ill, 8. 

UTDANNING ........................... 719 

Utdanningslån, avskrivning av- se STUDIEFI
NANSIERING (1987-88) IV, l. 

- skattefritak for - se STUDIEFINANSIE
RING (1987-88) IV, 2. 

- tilbakebetaling av- se STUDIEFINANSIE
RING (1987 -88) Il, 4. 

Utekontakter, inndragning av stillinger - se 
UNGDOMSARBEID (1987-88) Ill, l. 

Utenlandske studenter i Norge- se HØGRE UT
DANNING (1986-87) Il, 2 og 3. 

- opptak av - se HØGRE UTDANNING 
(1985-86) Ill, 2. 

Utenlandsstudenter- se HØGRE UTDANNING 
(1986-87) Il, 2 og 3. 

- adgangen til å ta med utenlandsregistrerte 
biler til Norge - se UTDANNING (1987 -88) 
Ill, 3. 

- gebyrstipend i Storbritannia- se UTDAN
NING (1988-89) Il, l. 

- ordning med hovedfagsstipend - se UT
DANNING (1988-89) HI, 11. 

Utenlandstransaksjoner, kontroll med - se 
SKATTEADMINISTRASJON (1987 -88) IV, 
4. 

Utenriksdepartementet, budsjett - se DEPAR
TEMENTER (1985-86) I, 6; (1986-87) I, 6; 
(1986-87) H, 4; (1987-88) I, 9; (1988-89) I, 9. 

- endr. budsjett 1988 - se DEPARTEMEN
TER (1988-89) Il, 4. 

- kompetanse i miljøspørsmål - se DEPAR
TEMENTER (1988-89) Il, 8. 

- konstitusjonelle antegnelser til datasikker
heten i- se DEPARTEMENTER (1987-88) 
Il, 6. 

- sammenslåing med Handelsdepartementet 
-se DEPARTEMENTER (1987-88) I, 13. 

- utenriksøkonomiske avdeling, slutterklæ-
ring fra EFTA-toppmøtet - se EFTA (1988-
89) Ill, 2. 

UTENRIKSHANDEL .................... 723 

Utenriksministerboligen, Silurveien 44, Oslo, 
avhendelse av - se STATSEIENDOMMER 
(1988-89) I, l. 

Utenriksrepresentasjonen, budsjett - se UTEN
RIKSSAKER (1985-86) I, l; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

UTENRIKSSAKER ...................... 728 

Uteregistrering- se HANDELSFLÅTEN (1985-
86) H, l og 2. 

Utflagging- se HANDELSFLÅTEN (1985-86) 
H, l og 2; (1985-86) Ill, 3. 

- av norske skip - se SJØFART (1986-87) I, l. 
- av statlige arbeidsplasser fra Oslo-området 

- se DISTRIKTSUTBYGGING (1988-89) 
HI, 6. 

- og forsvarsberedskap- se FORSVAR (1986-
87) IH, 3. 

Utgiftspartier, påtale for bruk av betegnelsen
se STORTINGETS FORRETNINGSOR
DEN, PÅTALER (1987-88) sak 36. 

Utjevningsmandater, forslag om - se VALG 
(1987 -88) Il, 3. 

- innføring av 8- se VALG (1987-88) H, 2. 
- tilpassing til grunnlovsendringene - se 

VALG (1988-89) IV, 2. 
Utlandet, bortfall av rett til medisinsk stønad 

ved trygdeavtaler med andre land - se 
TRYGDER (1988-89) IV, 2. 

Utleieboliger, finansieringsordning for bygging 
av- se BOLIGBYGGING (1986-87) IH, 8. 

- vilkår for husbanklån - se DEN NORSKE 
STATS HUSBANK (1986-87) Il, 7. 

Utlendinger, oppmykning av regler for eien
doms- og bruksrett til fast eiendom og he
ving av grensen for konsesjonsfri eierandel 
- se INDUSTRI (1988-89) IV, l. 

- vanskeligheter med å få godkjent sin ut-
dannelse i Norge- se UTDANNING (1988-
89) Ill, 9. 

Utlendingsdirektoratet, budsjett- se INNVAN
DRERE (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- endr. budsjett 1988 - se INNVANDRERE 
(1988-89) Il, 5. 

- opprettelse av - se DEPARTEMENTER 
(1986-87) Il, 7. 

- styrking av- se INNVANDRERE (1987-88) 
Il, 8. 

Utlendingsloven- se INNVANDRERE (1987-88) 
IV, l. 

Utmarksnæring, kompetansesenter for turisme 
og - se SKOGBRUK (1988-89) Il, 2. 

Utrykningspolitiets framtid - se TRAFIKKSIK
KERHET (1985-86) Ill, 4. 

Utsalgssteder, forslag om opphevelse av åp
ningstidsloven - se VAREHANDEL (1988-
89) IV, l. 

Utsira fyr, automatisering av- se SIKKERHET 
TIL SJØS (1988-89) Ill, 3. 

Utsmykkingsfondet for nye statsbygg - se 
KUNST (1985-86) I, 2; (1986-87) I, 2; (1988-
89) I, l. 

- årsmelding 1984- se KUNST (1985-86) Il, 2. 
Utvalg, personer over 67 år i offentlige- se DE

PARTEMENTER (1987-88) Ill, 3. 
- sammensetning av jordbruksforhandlings

utvalg - se DEPARTEMENTER (1987-88) 
Ill, 5. 

- til utvikling av en rammeplan for forsk
ningsprogrammet «Kystøkologi i Nord
Norge»- se DEPARTEMENTER (1988-89) 
Ill, l. 

- til å gjennomgå kommuneloven, sammen
setningen av - se DEPARTEMENTER 
(1988-89) Ill, 4. 
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til å vurdere lønnssystemer i staten, sam
mensetningen av - se DEPARTEMENTER 
(1988-89) Ill, 3. 

- til å vurdere tiltak mot veksten i uføretrygd
budsjettet- se DEPARTEMENTER (1988-
89) Ill, 5. 

Utvalg for forsøk med dyr - se VETERINÆRVE
SEN (1987-88) Ill, 7. 

Utvalg, styre og råd m.v. 1984 - se DEPARTE
MENTER (1985-86) Il, 4. 

- 1985- se DEPARTEMENTER (1985-86) Il, 
7. 

- 1986- se DEPARTEMENTER (1986-87) Il, 
6. 

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter 
for kunstnere, årsmelding 1984 - se KUNST 
(1985-86) Il, 2. 

Utvekslingsstudenter, plasser for - se VIDERE
GÅENDE SKOLER (1988-89) Ill, 10. 

Utviklingsforskning, melding om - se VITEN
SKAP (1987 -88) Il, 4. 

- melding om u-landsorientert - se VITEN
SKAP (1988-89) Il, 4. 

UTVIKLINGSHJELP . . ...... .. .. . .. .... . 736 

Utviklingsprogrammer, budsjett 1989 - se IN
DUSTRI (1988-89) I, l. 

Vaksdal kommunestyre sender uttalelse om be
handlingen av statsbudsjettet og forholdet 
til det nye inntektssystemet, ref. S.tid. 2266 
(13.1.89) og vedlagt protokollen. 

Vaksdal Mølle AlS, aksjer, budsjett - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1985-86) I, l; (1987-
88)!, l; (1988-89) I, l. 

- I . C. Piene & Søn AlS, vedtektsendringer 
på generalforsamling - se STATSBEDRIF
TER (1986-87) Ill, 5. 

- konstitusjonell kontroll - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1985-86) Il, l ; 
(1986-87) Il, l; (1987-88) Il, 4; (1988-89) Il, 2. 

- representantskapsvalg- se LANDBRUKS
PRODUKTER (1987-88) Il, 3 og 6. 

- virksomheten 1985 og 1986 - se LAND
BRUKSPRODUKTER (1987-88) Il, 2. 

Vaksineavgift på vaksine mot Hitra-syken - se 
VETERINÆRVESEN (1988-89) Ill, 3. 

Vaksineforsøk mot meningokokksykdom - se 
FOLKEHELSE (1987-88) Il, 4. 

Vaktselskaper, forskrifter til lov om - se 
RETTSVESEN (1988-89) Ill, 7. 

Vaktselskapet FOX, opptreden overfor ungdom 
ved Skjettensentret - se RETTSVESEN 
(1987-88) Ill, 8. 

Vaktvirksomhet, lov om - se RETTSVESEN 
(1987-88) IV, 4. 

Valdresbanen, alternativ drift av- se JERNBA
NER (1988-89) Il, 3. 

- bussalternativ etter nedleggelse av - se 
JERNBANER (1988-89) Ill, 7. 

- henstilling fra Nordre Land kommunestyre 
om opprusting av, ref. S .tid. 3083 (5.5.87) og 
vedlagt protokollen. 

- nedlegging- se JERNBANER (1987-88) Il, 
4. 

- tømmertransport på - se JERNBANER 
(1987 -88) Ill, 6. 

- utsettelse av nedleggingen - se JERNBA
NER (1988-89) Ill, l. 

VALG . . ..... . ............... ... .. .. ..... 745 

59 

Valgkampløfter og minstepensjoner, syke
hjems- og sykehuskøer - se HELSEVESEN 
(1987 -88) Ill, 15. 

Valgloven, endr. i - se VALG (1987-88) IV, l; 
(1988-89) IV, l og 2. 

Valgordningen, grunnlovsforslag om, ref. S.tid. 
4419 (29.9.88). Se Dok. 12 (1987-88). 

- innføring av 8 utjevningsmandater - se 
VALG (1987-88) 11, 2. 

Valgutgifter, budsjett- se VALG (1985-86) I, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Valle kommune, opprettelse av næringsfond -
se ELEKTRISITET (1988-89) Il, 3. 

Valmet OY, skipsreparasjonsverksted i Kirke
nes - se INDUSTRIUTBYGGING (1986-87) 
Il, l. 

Valsøya, Halsa kommune, Møre og Romsdal, 
vegforbindelse - se VEGVESEN (1988-89) 
Il, 9. 

Valuta, driftskredittlån til ringnotfartøyrederi
er- se NORGES BANK (1988-89) Ill, l. 

Valutaforhold, internasjonale - se ØKONO
MISK SAMARBEID (1987-88) Il, 2; (1988-
89) Il, 8. 

Valutainnskudd i norske banker, forslag fra Carl 
I. Hagen om grensen for - se REGJERIN
GEN OVERSENDT (1985-86) L 

Valutalisenser, avgiftsplikt ved eiendomsover
føring utenlands - se SÆRAVGIFTER 
(1987 -88) IV, l. 

- for reiselivsbedrifter- se REISELIVSNÆ
RING (1987-88) Ill, 4. 

Valutalån, liberalisering av adgang til å ta opp 
se INDUSTRIUTBYGGING (1988-89) I , 3. 

- til fiskebåtrederier, begrensning i- se NOR
GES BANK (1988-89) Ill, 3. 

Valutapolitikken - se KREDITTPOLITIKK 
(1988-89) I, 2. 

- 1984- se NORGES BANK (1985-86) Il, 5. 
- 1985- se NORGES BANK (1986-87) Il, l. 
- 1986 - se KREDITTPOLITIKK (1988-89) Il, 

l. 
- 1987- se STATSBUDSJETTET (1987-88) I, 

39. 
Valutarestriksjoner- se NORGES BANK. 
Valutatap, dekningsordning for Industriban

ken - se INDUSTRI (1986-87) Il, 6. 
Valutatap og -gevinster, skattemessig behand

ling av - se SKATTELOVER (1985-86) IV, 5; 
SKATTER (1986-87) IV, 2. 

Valutatilgodehavender, forvaltningen av - se 
NORGES BANK (1985-86) Il, 4. 

Vancouver, omgjØring til valgkonsulat - se 
UTENRIKSSAKER (1988-89) I, l. 

Vandreutstillinger, Statens museumsråd - se 
KULTURVERN (1986-87) I , 2. 

Vann- og kloakkavgiftsloven, endr. i- se SÆR
AVGIFTER (1987-88) IV, 4; (1988-89) IV, 3. 

Vann-tiåret, tilskudd til prosjektet kvinners 
deltakelse i - se UTVIKLINGSHJELP 
(1985-86) Il, 15. 

Vanna-senderen, bygging av - se NORSK 
RIKSKRINGKASTING (1988-89) Il, 3; 
(1988-89) Ill, 4. 

Vannbruksplanlegging for Glomma- se VASS
DRAGSREGULERING (1987-88) Ill, l. 

Vannforurensning - se FORURENSNING 

VANNKRAFT ....... . .... . . . . . ...... . ... 7 4 7 

Vannkraftutbygging i Stryn - se VANNKRAFT 
(1986-87) Ill , l. 
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Vannlinjeprosjektet i Oslo - se VEGVESEN 
(1985-86) II, 8, (1986-87) 111, 6 og 7. 

- uavhengig vurdering av - se VEGVESEN 
(1985-86) Ill, 6 og 11. 

Vardø, ny radar for etterretningstjenesten- se 
FORSVAR (1988-89) 111, 17. 

VAREHANDEL ......................... 749 

Varehus i Mjøsregionen, nyetableringer av - se 
VAREHANDEL (1987-88) Ill, 2. 

Varelager, ligningsmyndighetenes vurdering 
av- se BEDRIFTSBESKATNING (1988-89) 
Ill, 2. 

- og forlagenes bokbål - se BEDRIFTSBE
SKATNING (1988-89) Ill, 3. 

Varetektsfengsling - se DOMSTOLER (1986-87) 
Ill, l. 

- manglende kapasitet for - se FENGSLER 
(1988-89) Ill, 4. 

Varetektssituasjonen, bedring av - se FENGS
LER (1988-89) l, l. 

VARMEKRAFT .......................... 751 

Vaskemiddel, fosfatfritt- se FORURENSNING 
(1988-89) Ill, 5. 

- fosfatholdige - se FORURENSNING (1986-
87) Il, 3; (1986-87) Ill, 26 og 31. 

Vass- og kloakkavgiftsloven - se BYGNINGS
VESEN (1985-86) IV, 4. 

Vassdalen, erstatning etter ulykken - se BIL
LIGHETSERSTATNINGER (1988-89) Il, 2; 
FORSVAR (1988-89) Ill, 9. 

- etterforskningsarbeidet vedr. rasulykken i
se FORSVAR (1985-86) Ill, 12. 

- minnetale i anledning rasulykken i, S.tid. 
2145 (11.3.86). 

- redegjørelse om rasulykken i - se FOR
SVAR (1985-86) Il, 8. 

- skredulykken i- se FORSVAR (1987-88) Il, 
5 og 6. 

Vassdragsforvaltning, budsjett - se ELEKTRI
SITET (1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) 
l, l. 

Vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 1985 
-se VASSDRAGSREGULERING (1986-87) 
l, l. 

- tillatelser meddelt i 1986- se VASSDRAGS
REGULERING (1987-88) I, l. 

- tillatelser meddelt i 1987- se VASSDRAGS
REGULERING (1988-89) I, l. 

VASSDRAGSREGULERING ............. 752 

Vassfaret, kulturvernplan for - se NATUR
VERN (1986-87) I, l. 

Vasskraftutbygging i u-land, miljØvernkrav ved 
- se MILJØVERN (1987 -88) Ill, 6; (1988-89) 
Ill, 5. 

Vatnan, Ole, utvalgsleder- se HAVNEVESEN 
(1988-89) Il, 2. 

Vea, Statens gartnerskole i Hedmark - se 
LANDBRUK (1987-88) 11, 5. 

Vederlag ved opphold i sykehjem- se SYKEHUS 
(1985-86) IV, 3. 

Vedlikehold av statens veger, budsjett- se VEG
VESEN (1985-86) I, l; (1986-87) I, l og 2; 
(1987 -88) I, l; (1988-89) l, l. 

Vefsn kommune, makeskifte mellom Forsvaret 
og- se KOMMUNER (1985-86) 11, 2. 

Vegadministrasjon, budsjett - se VEGVESEN 
(1985-86) l, l; (1986-87) I, l og 2; (1988-89) l, 
l. 

- endr. budsjett 1988- se VEGVESEN (1988-
89) Il, 2. 

Vegloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) IV, 2; VEGVESEN (1987-88) IV, l. 

Vegmuseum i Øyer, Norsk, bev. 1989 - se 
STATSBUDSJETTET (1988-89) Il, 5. 

Vegplan 1990-93- se VEGVESEN (1988-89) Il, 
5. 

VEGTRAFIKK .......................... 755 

Vegtrafikken, forslag fra Hanna Kvanmo om å 
bringe denne inn under forurensningslo
ven - se REGJERINGEN OVERSENDT 
(1988-89) I. 

Vegtrafikkloven, endr. i - se VEGTRAFIKK 
(1987-88) IV, l og 2; (1988-89) Ill, 4. 

Vegtrafikkplan 1990-93 - se VEGTRAFIKK 
(1988-89) Il, l. 

VEGVESEN ............................. 759 

Veibevilgninger til Oslo-området - se VEGVE
SEN (1985-86) Ill, 9. 

Veidirektoratet, forbud mot variable reklame
tavler- se VEGVESEN (1988-89) Ill, l. 

Veierød-modellen og engelskfagets stilling - se 
VIDEREGÅENDE SKOLER (1988-89) Ill, 
21. 

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge, budsjett 
1989 - se INDUSTRI (1988-89) l, 3. 

- tilskudd 1988- se INDUSTRI (1988-89) Il, 3. 
Veiledningstjenesten i distriktene - se INDU

STRI (1987 -88) I, 2; (1987 -88) Il, 2; (1988-89) 
I, 3. 

- brukerstyring av- se INDUSTRI (1987-88) 
Ill, 13. 

- tilskudd til Sør-Norge 1988- se INDUSTRI 
(1988-89) 11, 3. 

- varehandelskonsulenter, budsjett 1988 - se 
INDUSTRI (1987-88) I, 4. 

Veiledningstjenesten for skog som vekstnæring
se SKOGBRUK (1988-89) Ill, 4. 

Veisperringer, informasjon om - se VEGVE
SEN (1986-87) Ill, 3. 

Velferd for elever og studenter, lov om - se UT
DANNING (1985-86) IV, l. 

- stortingsmelding om - se UTDANNING 
(1987 -88) Ill, 2. 

Velferdsarbeid for studenter- se UTDANNING 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

- tilleggsbev. 1985 - se UTDANNING (1985-
86) Il, 2. 

Velferdsavgiften, budsjett - se SJØFOLK (1986-
87) I, 2; (1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

Velferdsfondet for Tollvesenet, nye statutter - se 
STATSADMINISTRASJON (1985-86) 

Velferdssamfunnet, fornyelse av - se STATS
FORVALTNING (1987-88) Il, 3; (1988-89) Il, 
l. 

Velferdstjenesten for handelsflåten, budsjett- se 
SJØFOLK (1985-86) I, 2; (1986-87) l, 2; 
(1987-88) I, 2; (1988-89) I, 2. 

- endr. budsjett 1988- se SJØFOLK (1987-88) 
I, 5. 

- framtiden for- se SJØFART (1988-89) Il, 2. 



Velferdsutvalg, Stortingets- se STORTINGETS 
ADMINISTRASJON (1985-86) Il, l; (1986-
87) li, 3. 

Vendevatn, Ullensvang kommune, tillatelse for 
AJS Tyssefaldene til overføring- se VASS
DRAGSREGULERING (1988-89) li, 3. 

Venezuela, statsgaranti for eksportkreditt til -
se UTENRIKSHANDEL (1986-87) Il, 4. 

Vensmoen helse- og næringspark, støtte til etab
lering - se KOMMUNENES ØKONOMI 
(1988-89) Ill, 9. 

Vensmoen sentralinstitusjon, prøveprosjekt for 
døvblinde ved - se PSYKISK UTVIK
LINGSHEMM:EDE (1985-86) Ill, 7. 

Ventelister, bruk av sykepenger til avvikling av 
- se HELSEVESEN (1987 -88) Il, 9; (1988-89) 
Ill, 15. 

- tiltak mot- se SYKEHUS (1988-89) IV, l. 
Ventureselskap, adgang til å nytte negativ saldo 

ved aksjetegning - se SKATTELOVER 
(1988-89) IV, 5. 

- kapitalinnskudd- se STATSBUDSJETTET 
(1988-89) I, 34. 

- statlig tilførsel av kapital - se STATSBUD
SJETTET (1988-89) Il, 5. 

Verdens flyktninger, studieheftet - se UTEN
RIKSSAKER (1988-89) Ill, 12. 

Verdens Turistorganisasjon, medlemskap i - se 
REISELIVSNÆRING (1988-89) Ill, 9. 

Verdensbanken, Norges andel i kapitaløkning -
se ØKONOMISK SAMARBEID (1985-86) 
Il, 2; (1987 -88) li, 3. 

- offentliggjØring av Norges stemmegivning i 
forbindelse med utbyggingsprosjekter - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) III, 
7. 

- sektorlån til energiutbygging i Brasil - se 
ØKONOMISK SAMARBEID (1988-89) Ill, 
6og8. 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling- se 
MILJØVERN (1986-87) Il, 2 og 4; (1986-87) 
Ill, 7 og 9; (1987-88) Il, 4. 

- informasjonskampanje - se UTVIKLINGS
HJELP (1986-87) Il, 9. 

- Norges oppfØlging- se MILJØVERN (1988-
89) Il, 7. 

- oppfølging av - se MILJØVERN (1988-89) I, 
l; (1988-89) Il, 10; UTVIKLINGSHJELP 
(1988-89) I, l. 

- oppfølging av informasjonskampanje - se 
MILJØVERN (1987-88) Il, 3. 

- opprettelse av engasjementer til oppfølging 
-se MILJØVERN (1987-88) I, 2. 

- presentasjon på UNCTAD VII av rapporten 
fra - se FN (1988-89) Il, 3. 

- støtte til informasjonstiltak i Norge - se UT
VIKLINGSHJELP (1987-88) Il, 3. 

Verdenskonferansen om FNs kvinnetiår- se FN 
(1986-87) Il, 6. 

Verdensutstilling, Norges deltakelse i Sevilla 
1992 - se INTERNASJONALT SAMAR
BEID (1988-89} Il, 9. 

Verdipapirbørs, lov om- se AKSJER (1987-88) 
IV, 5; (1988-89} IV, 4. 

- tilpassing av lov til lov om Norges Bank- se 
NORGES BANK (1988-89} IV, l. 

Verdipapirfond i utlandet, skatteplikt ved av
hendelse av andeler - se SKATTELOVER 
(1988-89) IV, 3. 

Verdipapirhandel, endr. i lov om- se AKSJER 
(1987-88) IV, 6; (1988-89} IV, 3 og 5. 

Verdipapirsentralen - se AKSJER (1988-89) Il, 
2. 

- endr. i lov om- se AKSJER (1986-87) IV, 2; 
(1988-89) IV, 6. 
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- lokalisering av- se AKSJER (1985-86) Il, l; 
DISTRIKTSUTBYGGING (1985-86) III, 8 
og 13; (1986-87) Ill, 5; (1987-88) Ill, 23. 

- registreringsplikt for banksertifikater i - se 
AKSJER (1986-87) Ill, l. 

VERFTSINDUSTRI ..................... . 

Vergemålsloven, endr. i - se PERSONVERN 
(1986-87) IV, l; (1987-88) IV, 2. 

- opphevelse av aldersgrensebestemmelser i 
-se ELDREOMSORG (1986-87) IV, l. 

Vernede bedrifter, gjeldsettergivelse - se 
FUNKSJONHEMMEDE (1986-87) Ill, 13. 

- i Lillesand- se FUNKSJONSHEMMEDE 
(1986-87) Ill, 6. 

- overføring til arbeidskraftmyndighetene -
se FUNKSJONSHEMM:EDE (1986-87) Ill, 
l og 12. 

- reduksjon i antall yrkeshemmede i - se 
FUNKSJONSHEMMEDE (1987-88) Ill, 2. 

Vernede verksteder, utsettelse av overføring til 
arbeidsmarkedsmyndighetene - se FUNK
SJONSHEMMEDE (1988-89) III, 6. 

Verneområder, erstatning pga. båndlegging av
se NATURVERN {1987-88) Ill, 7. 

Verneplan for Trollheimen, administrasjon i 
Rindal- se NATURVERN (1986-87) Ill, 19. 

Verneplan m for vassdrag- se VANNKRAFT 
(1985-86) Il, 2. 

Verneplan IV, videreføring av verneplanarbei
det- se VANNKRAFT (1985-86) Il, 2. 

Vernepleierutdanning - se HØGRE UTDAN
NING (1986-87) Il, 2 og 3; HØGSKOLER 
(1988-89) Ill, 6. 

Verneplikt for stortingsrepresentanter - se 
STORTINGSREPRESENTANTER (1986-
87) IV, l; (1987-88) IV, l; (1988-89) IV, l. 

- militær, melding (ikke-beh.) - se MILI
TÆRT PERSONELL (1988-89) Il, 5. 

- øking i inntak til førstegangstjeneste - se 
MILITÆRT PERSONELL (1988-89) I, l. 

Vernepliktige og arbeidsløsheten - se MILI
TÆRT PERSONELL (1988-89) Ill, 2. 

- regulativ for- se MILITÆRT PERSONELL 
(1988-89) Il, 4. 

- regulativ for tillegg- se MILITÆRT PER
SONELL (1987 -88) Il, 4. 

Vernepliktsforvaltning, etablering av felles- se 
FORSVAR (1985-86) Il, 13. 

Vernepliktsloven, endr. i (ikke-beh.)- se MILI
TÆRT PERSONELL (1988-89) IV, 2. 

Verneutstyr, ansvar for personlig - se TRA
FIKKSIKKERHET (1986-87) IV, l. 

Verneverdig bebyggelse, skattefradrag for vedli
keholdsutgifter på- se SKATTEFRADRAG 
(1985-86) Ill, 8. 

Verran kommune, omstillings- og utviklings
hev. for - se DISTRIKTSUTBYGGING 
(1985-86) Il, 10. 

Vertslandsavtale for amerikanske marinestyr
ker - se NATO (MILITÆRTEKNISKE 
SPM) (1986-87) Ill, 2; (1987-88) Ill, l. 

Veslefrikkfeltet, utbygging av - se OLJEUT
VINNING (1986-87) Il, 3. 

Vest-Europa, markedsintegrasjon- se ØKONO
MISK SAMARBEID (1987-88) Il, 6. 

Vest-Finnmark, tilførsel av fisk til fiskebruk -
se FISKEFOREDLING (1986-87) Ill, l. 

Vest-Med i Vestfold, mammografiundersøkel
se- se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 2. 

Vest-Norden-fondet - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1986-87) Il, 8. 
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Vest-Norsk Reiselivsmuseum, tilskudd 1989- se 
KULTURVERN (1988-89) l, l. 

Vestbredden, palestinernes representasjon på 
fredskonferanse - se UTENRIKSSAKER 
(1987-88) Ill, 22. 

- stortingspresidentens besøk på - se UTEN
RIKSSAKER (1987-88) Ill, 24. 

Vestby kommune, reguleringsplan for- se BYG
NINGSVESEN (1988-89) Ill, 2. 

Vesterålen Regionråd, tilskudd til prosjekt for 
høyere utdanning - se DISTRIKTSUT
BYGGING (1987-88) Ill, 21. 

Vesterålsmodellen, videre utredning av - se 
TRYGDER (1987-88)111. l. 

Vestfjordferja AlS, konsesjonsavslag på drift 
mellom Bodø og Leknes - se FERGER 
(1987-88) Ill, 4 og 5. 

Vestfold, prøveprosjekt for avvikling av syke
huskøer - se HELSEVESEN (1988-89) Ill, 
15. 

Vestfold fylke, kommunesammenslutninger -
se KOMMUNER (1986-87) Il, 3. 

Vestfold kraftselskap, tillatelse til erverv av fall 
og utbygging av Hekni kraftverk i Otra - se 
ELEKTRISITET (1988-89) Il, 3. 

Vestfold Medisinske Senter, godkjenning av 
røntgen- og laboratorievirksomhet - se 
HELSEINSTITUSJONER (1988-89) I, l. 

Vestfoldbanen, intercitytog på - se JERNBA
NER (1988-89) Ill, 6. 

- Skien - Oslo, forkorting av reisetiden på - se 
JERNBANER (1985-86) Ill, 9. 

Vestlandsbanken L/L, valg av representantskap 
i- se BANKER (1985-86) Il, 4. 

Vestlandske Blindeforbund, aktivitetssenter på 
Askøy- se FUNKSJONSHEMMEDE (1986-
87) I, l. 

Vestnes formannskap sender uttalelse om støtte 
ved skipsfinansiering, ref. S.tid. 536 
(10.11.87) og vedlagt protokollen. 

Vestnes kommune, ordføreren sender uttalelse 
om revurdering av hovedflyplass for Oslo
området, ref. S.tid. 3410 (2.5.89). 

Vestre Slidre kommunestyre sender krav - se 
ATOMKRAFT (1986-87) Il, 3. 

Vestre Venner i Sørkedalen, Oslo, oppmålings
kostnad - se JORDBRUK (1988-89) Ill, 4. 

Veterinærhøgskolen- se Norges veterinærhøg
skole. 

VEU, sikkerhetspolitisk samarbeid - se IN
TERNASJONALT SAMARBEID (1987-88) 
li, 2. 

- utvidelse av - se INTERNASJONALT 
SAMARBEID (1988-89) Il, 4. 

VETERINÆRVESEN ................... . 

Vevelstad, støtte til melkeprodusenter i - se 
LANDBRUKSPRODUKTER (1986-87) Ill, 
2. 

Vi Foreldre, avslag på søknad om støtte- se FA
MILIE (1988-89) Ill, 5. 

Videogram, forhåndskontroll av - se KUNST 
(1987-88) IV, l; (1987-88) li, 4; (1988-89) Ill, 3. 

- opphevelse av lov om merking og registre
ring av- se KUNST (1986-87) IV, l. 

- regler for viderespredning av - se KULTUR 
(1988-89) IV, l. 

Videogramgebyr- se SÆRAVGIFTER (1985-86) 
li, 4. 

Videogramregisteret- se KUNST (1986-87) IV, l. 
- hev. til registreringsmerker - se KUNST 

(1987-88) Il, 2. 
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- endr. budsjett 1988- se KUNST (1988-89) li, 
2. 

Videogramregistrering, Klagenemnda for - se 
KUNST (1987-88) Ill, l. 

Videovold og pornografi, etterforskning ved 
Oslo politikammer- se POLITI OG PÅTA
LEMYNDIGHET (1987-88) Ill, 14. 

- øremerking av stillinger - se POLITI OG 
PÅTALEMYNDIGHET (1986-87) Ill, 17. 

VIDEREGÅENDE SKOLER ............. . 

Vielsesattest, brukt av utlendinger for å skaffe 
seg oppholdstillatelse i Norge - se EKTE
SKAP ( 1988-89) Ill, l. 

Vik i Buskerud, bompenger på E 68 Sollihøgda 
- se VEGVESEN (1985-86) li, 5. 

Vik, Frithjov, tidl. stortingsrepr., minnetale ved 
hans død, S.tid. 1801 (9.1.86). 

Vikan, Ytre Frena, nedlegging av postkontoret 
-se POST (1986-87) Ill, 2. 

Vikarer - se VIDEREGÅENDE SKOLER 
(1988-89) Ill, 5. 

Vikartjenester, utredning om- se SYSSELSET
TING (1988-89) Ill, l. 

Vikna i Trøndelag, erstatning ved selskader til 
fiskere i- se FISKERE (1985-86) Ill, 2. 

Villreinstamme i Lærdal/Årdal, etablering av -
se REINDRIFT (1986-87) Ill, l. 

Viltfondet, retningslinjer for bruk av midler til
se NATURVERN (1987-88) Ill, 9. 

Viltformål, erstatninger for rovviltskader - se 
NATURVERN (1986-87) Il, l; (1987-88) Il, l. 

Viltforvaltning, hØringsrunde om forskrifter 
for- se NATURVERN (1988-89) Ill, 10. 

- landsplan for- se NATURVERN (1988-89) 
Ill, 13. 

Viltloven, endr. i - se BYGNINGSVESEN 
(1988-89) IV, 2; NATURVERN (1985-86) IV, 
l; (1987-88) IV, 2. 

Viltnemndene, sekretærfunksjonen i - se NA
TURVERN (1985-86) Ill, 9. 

Viltskader, erstatning for - se NATURVERN 
(1988-89) Ill, 20. 

Vinimport for hoteller og restauranter, forslag 
om - se ALKOHOL (1986-87) Il, 2. 

Vinmonopolet, alternative utleveringssteder for 
polvarer - se ALKOHOL (1988-89) Ill, 4. 

- bedriftsforsamlingsvalg - se ALKOHOL 
(1987 -88) Il, 5. 

- budsjett - se ALKOHOL (1985-86) l, l; 
(1986-87) I, l; (1987-88) l, l; (1988-89) I, l. 

- endr. i lov om Aktieselskapet - se ALKO
HOL (1988-89) IV, 3. 

- konflikten ved- se ALKOHOL (1986-87) Ill, 
2 og4. 

- valg av bedriftsforsamling - se ALKOHOL 
(1985-86) Il, 2. 

Vinmonopolutsalg, begrenset antall- se ALKO
HOL (1987 -88) Il, l. 

VINN- se Veiledningsinstituttet i Nord-Norge. 
Vinterbru-Vassum-prosjektet - se VEGVESEN 

(1985-86) Il, 8. 
Virkemiddelordningen i Nord-Norge - se LÆRE

RE (1986-87) Il, l og 2. 
Visningsvederlag, budsjett - se KUNST (1987-

88) I, l; (1988-89) I, l. 
Visumplikt for u-landsstudenter ved reise i 

Norden- se INNVANDRERE (1987-88) Ill, 
8. 

- til Frankrike - se UTENRIKSSAKER 
(1986-87) Ill, 11. 

Visumpliktige - se INNVANDRE RE. 
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Visumsøknader, behandling av - se INNVAN
DRERE (1988-89) Ill, 22. 

Visumtvang mellom Ungarn og Norge, opphe
velse av- se UTENRIKSSAKER (1988-89) 
Ill, 19. 

VITENSKAP ............................ 779 

Vitenskapsmuseet i Trondheim, endr. av beteg
nelse - se UNIVERSITET (1986-87) IV l. 

Vitnemål om fullført kurs - se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1987-88) Ill, 16. 

- sikring av godkjente- se VIDEREGÅEN
DE SKOLER (1987-88) Ill, 8. 

Vogntog, 22 meter lange - se VEGTRAFIKK 
(1985-86) Ill, l. 

- dispensasjon for svenske - se NORDISK 
SAMARBEID (1987-88) Ill, 2 og 5. 

Vogntoglengde for trelasttransporter- se VEG
TRAFIKK ( 1986-87) Ill, 8. 

- regulering av- se VEGVESEN (1987-88) Il, 
19. 

Voksengymnas, Hegdehaugen, statlig overta
kelse av- se VOKSENOPPLÆRING (1988-
89) Il, 2. 

- sikring av opplæringstilbud og kompetan
se - se VOKSENOPPLÆRING (1988-89) I, 
l. 

VOKSENOPPLÆRING .................. 785 

Voksenopplæringsrådet, budsjett- se VOKSEN
OPPLÆRING (1985-86) l, l ; (1986-87) I, l; 
(1987-88) I, l; (1988-89) I, l. 

Voksenpedagogisk institutt, budsjett- se VOK
SENOPPLÆRING (1985-86) l, l; (1986-87) 
l, l; (1988-89) l, l. 

Voksenpsykiatri - se HELSEVESEN (1985-86) 
Ill, 3. 

Vold mot offentlig tjenestemann, strafferammer 
for- se STRAFFELOVGIVNING (1987-88) 
Ill, 2. 

Volda DU, innføringskurs for utenlandsstu
denter ved - se DISTRIKTSHØGSKOLER 
(1985-86) Ill, l. 

Volds- og narkotikaforbrytere som venter på so
ning- se FENGSLER (1988-89) Ill, 12. 

Voldsforbrytelser mot barn, forslag om Økte 
strafferammer - se STRAFFELOVGIV
NING (1988-89) Il, 2. 

- skjerpede strafferammer for - se STRAF
FELOVGIVNING (1988-89) IV. 5. 

Voldsforbrytere, forslag om stans i permisjon 
og framstillinger etter Ila-drapet - se 
FENGSLER (1988-89) Il, 3. 

- regler for permisjon og framstillinger - se 
FENGSLER (1988-89) Ill, 10 og 11. 

- som begår nye straffbare handlinger ved 
løslatelse- se KRIMINALOMSORG (1988-
89) Ill, 3. 

Voldskriminalitet, forslag om tiltak mot - se 
STRAFFELOVGIVNING (1986-87) Il, l. 
påtaleregler ved- se POLITI OG PÅTALE
MYNDIGHET (1987-88) IV, 2. 

- straffereaksjoner mot- se STRAFFELOV
GIVNING (1987-88) Ill, l. 
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HJELP (1988-89) Ill, l. 

Warmedal, Johan Møller, minnetale over tidl. 
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(1988-89) IV, l. 
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- nedskjæring av rutetilbudet - se LUFT
FART (1987-88) Ill, 9. 
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- reduksjon på østre linje - se JERNBANER 
(1988-89) Ill, 9. 

Østfoldbyene, ordførere og rådmenn sender ut
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